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

ATA DA SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DE
JANEIRO DE 2017

 Aos trinta dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete, às quatorze horas e cinco minutos,
iniciou-se, na sala de reunião da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal, a Sexcentésima Septuagésima 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-OSA-0003845-41.2012.4.03.6130-
INQ

Voto: 312/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 30ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
OSASCO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE USO DE
CHEQUE  FALSO  EMITIDO  EM  DESFAVOR  DE  CORRENTISTA  DA  CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL. CP, ART. 171, § 3º. CONSUMAÇÃO: LOCAL DO EFETIVO PREJUÍZO À VÍTIMA, OU
SEJA, LOCAL DA AGÊNCIA EM QUE A VÍTIMA MANTINHA CONTA. CPP, ART. 70. ATRIBUIÇÃO
DO SUSCITADO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado pela Delegacia de Polícia Federal em
Santa Maria/RS que apura a ocorrência de fraude em conta bancária da Caixa Econômica Federal
por meio da utilização de cheque falso, configurando a prática, em tese, do crime de estelionato
qualificado, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal. 2. O Procurador da República oficiante na
PRM  Santa Maria/RS, requereu judicialmente o encaminhamento dos autos à Vara Federal de
Osasco/SP, local da compensação do cheque fraudado. 3. Acolhendo a manifestação do MPF, a
Juíza da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santa Maria/RS declinou da competência em
favor da Subseção Judiciária de Osasco/SP. 4. No âmbito da PRM  Osasco/SP, o Procurador da
República oficiante, com base no art. 70 do Código de Processo Penal e em recentes julgados do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  requereu  judicialmente  fosse  suscitado  conflito  negativo  de
competência  perante  o  STJ,  considerando  que  o  crime  consumou-se  em  Santa  Maria/RS,
porquanto lá se deu o efetivo prejuízo à vítima e ao banco sacado. 5. O Juiz da 1ª Vara Federal de
Osasco/SP, por sua vez, manteve a competência daquele juízo para conhecimento da matéria, por
considerar que a conduta narrada se subsome ao tipo penal previsto no art. 171, § 3º, do Código
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Penal, que se consuma no local do recebimento da vantagem ilícita, determinando a remessa dos
autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC
nº 75/93. 6. Recebo a remessa como conflito de atribuições entre membros do Ministério Público
Federal,  nos termos do art.  62,  VII,  da LC nº 75/93.  7.  Consoante recente orientação do Eg.
Superior Tribunal de Justiça, o crime de estelionato mediante uso de cheque falso consuma-se no
lugar onde houve o efetivo prejuízo à vítima, qual  seja aquele em que houve o desconto do
cheque fraudado, não emitido pelo titular, na localidade da agência onde a vítima possuía a conta
bancária.  Precedentes  da  Terceira  Seção  do  STJ:  CC  136.853/MG,  DJe  19/12/2014;  CC
130.490/CE,  DJe  13/03/2014;  CC  147.811/CE,  DJe  19/09/2016.  No  mesmo  sentido  são  os
precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo nº 0007421-24.2014.4.05.8100, Voto nº 2298/2015, 619ª
Sessão de Revisão, de 29/04/2015, unânime; Processo nº 0000735-73.2016.4.03.6104, Voto nº
5167/2016, 655ª Sessão de Revisão, de 08/08/2016, unânime. 8. Nesse contexto, a teor do art. 70
do CPP, a competência deve ser firmada pelo lugar da consumação do delito, in casu, o Município
de Santa Maria/RS, onde está situada a agência em que a vítima mantinha conta bancária na qual
compensado  o  cheque,  ensejando  o  ressarcimento  do  valor  pela  instituição  financeira.  9.
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  da
República suscitado, oficiante na PRM  Santa Maria/RS.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, recebeu o arquivamento indireto
como conflito de atribuições entre membros do Ministério Público Federal, deliberando-se que a
atribuição  para  prosseguir  na  investigação  pertence  ao  Procurador  da  República  suscitado,
oficiante na PRM - Santa Maria/RS, nos termos 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: PRM/ARA-3416.2016.000019-4-INQ Voto: 348/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARARAQUARA/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Supostos  crimes  de  estelionato  (CP,  art.  171)  praticado  entre  particulares.
Revisão  de declínio  de atribuições  (Enunciado nº  33 da 2ª  CCR).  Emissão de cheques sem
fundos ou com divergência  de assinatura por  correntista  da  Caixa  Econômica Federal   CEF.
Inexistência de prejuízos financeiros à instituição bancária que não efetuou qualquer pagamento.
Crimes  de  estelionato  praticados  em detrimento  de  particulares  a  quem foram entregues  as
referidas cártulas e suportaram por completo o prejuízo. Ausência de dano direto a bens, serviços
ou interesse direto  e  específico  da União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Precedentes da 2ª Câmara: Processo 1.34.009.000297/2016-
65, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016, unânime; DPF/VGA  00480/2014  INQ, 658ª Sessão
de  Revisão,  de  05/09/2016,  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.

003. Processo: 1.22.014.000138/2016-11 Voto: 61/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98), de fraude à execução
(CP, art.  179) e de fraude processual (CP, art.  347). Relatório de Inteligência Financeira  RIF,
encaminhado  pelo  COAF,  comunicando  movimentação  financeira  atípica  envolvendo  os
investigados.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Diligências.
Realização de pesquisa ASSPA em relação às pessoas físicas e jurídicas nominadas. Hipótese
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em  que  os  elementos  iniciais  não  evidenciam  a  ocorrência  de  crimes  antecedentes  de
competência da Justiça Federal (fraude processual teria ocorrido em execução fiscal cujo autor é
o Estado de São Paulo). Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o
julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal  quando
praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda,
quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.Precedente do STJ
(CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

004. Processo: JF-JPA-0001429-91.2016.4.01.4101-
INQ

Voto: 343/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE JI-PARANÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Possíveis crimes de
homicídio (CP, art. 121), lesão corporal grave (CP, art. 129, § 2º), violação de domicílio (CP, art.
150), esbulho possessório (CP, art. 161, § 1º), dano qualificado (CP, 163, III), incitação ao crime
(CP, art. 286), integração a organização paramilitar (CP, art. 288-A), resistência (CP, art. 329) e
organização  criminosa  (Lei  12.850/13,  art.  2º),  sem  prejuízo  de  outras  implicações  penais
porventuras  verificadas  no  decorrer  das  investigações,  tendo  em  vista  iminente  ameaça  e
convocação de invasão de Órgãos Públicos Federais e interdição de rodovias federais por líderes
de movimentos sociais contrários ao impeachment da ex-Presidente da República, ocorrido no
ano de  2016.  Procedimento  instaurado  com a  finalidade  de  subsidiar  medidas  cautelares  de
caráter  preventivo.  Temidos  atos  ilícitos  que  não  se  concretizaram  conforme  vislumbrado.
Inexistência de elementos mínimos que permitam concluir que os movimentos sociais em questão
poderiam configurar  associação para  fins  ilícitos.  Fatos  relatados de  forma resumida,  vaga  e
genérica que não apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a ser apurada. Ausência de
elementos justificadores do prosseguimento da persecução criminal. Esgotamento das diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea. 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.

005. Processo: JF/PR/TOL-5000336-
43.2015.4.04.7016-IP - Eletrônico 

Voto: 342/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

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

Ementa: MATÉRIA: Inquérito Policial. Art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Crimes contra a ordem
tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, incisos I e II). Informação da Receita Federal de que os débitos
foram parcelados, estando por esta razão a execução fiscal bloqueada. 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. Necessário 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
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Ministério Público Federal comunicado desse fato.

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

006. Processo: JF/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

Ementa: INQUÉRITOS POLICIAIS.  POSSÍVEL CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE
ESCRAVO  (CP,  ART.  149).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DA JUÍZA
FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28,  C/C LC 75/93,  ART. 62,  IV).  INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. ARQUIVAMENTO PREMATURO QUANTO A UM DOS IPL'S. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquéritos Policiais
(n° 227/2014 e n° 01/2016) instaurados para apuração do crime de redução à condição análoga à
de escravo (CP art.  149), praticados,  em tese, por responsáveis por oficinas de costura. 2. A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento de ambas as investigações por
considerar que o IPL n° 01/2016 trataria dos mesmos fatos já investigados no IPL n° 254/2014
(autos n° 0012175-97.2014.403.6181), cuja denúncia foi rejeitada nos termos do art. 395, III, do
CPP,  não vislumbrando elementos para a proposição de nova  denúncia,  dado o bis  in  idem.
Quanto  ao  IPL  n°  227/2014,  promoveu  o  arquivamento  sob  o  argumento  de  que  estariam
ausentes provas da materialidade do crime. 3. A Juíza Federal acolheu a manifestação ministerial
para determinar o arquivamento do IPL n° 01/2016. Entretanto, discordou do arquivamento quanto
ao IPL n°  227/2014,  por  entender  que trabalhadores da oficina  de costura investigada  foram
submetidos a condições de trabalho degradantes e jornadas exaustivas. 4. Não é necessário que
haja restrição da liberdade de ir e vir para a configuração do delito de redução a condição análoga
à de escravo, bastando as condutas alternativas de submissão a trabalhos forçados ou a jornadas
exaustivas ou, ainda, a condições degradantes de trabalho. Precedente do TRF1 (RSE 0002953-
79.2013.4.01.3600/MT,  Rel.  Des.  Federal  Monica  Sifuentes,  Terceira  Turma,  e-DJF1  de
01/08/2014).  5.  No  presente  caso,  a  equipe  de  fiscalização  do  programa  de  erradicação  do
trabalho escravo do Ministério do Trabalho apurou que: (I) o local onde os trabalhadores exerciam
suas atividades, e que também lhes servia de moradia, não apresentava condições mínimas de
segurança e saúde; (II) a jornada de trabalho a que estavam submetidos era de 14 (quatorze)
horas diárias, do momento que acordavam a quando iam dormir; (III) a remuneração recebida
pelo trabalho era desprezível e irregular; (IV) o portão de entrada da oficina (mesmos local que
residiam) era mantido trancado, tendo sido identificado que os trabalhadores somente podiam sair
da  oficina  com  prévia  autorização  do  oficinista,  dentre  outras  irregularidades  referentes  à
segurança e medicina do trabalho. 6. Verifica-se, portanto, que as irregularidades noticiadas, caso
sejam  efetivamente  comprovadas,  podem  ser  suficientes  para  caracterizar  a  sujeição  dos
trabalhadores a condições de trabalho degradantes e a jornadas exaustivas (além de eventual
cerceamento da liberdade), podendo configurar, em tese, o crime de redução a condição análoga
à de escravo. 7. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
investigação.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. O advogado Guilherme Silveira Braga
(OAB/SP n° 288973) procedeu à sustentação oral.

007. Processo: JF/SP-0009264-44.2016.4.03.6181-
PCD

Voto: 345/2017 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. 
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008. Processo: SR/DPF/MG-02070/2015-INQ Voto: 24/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  MOEDA  FALSA  (CP,  ART.  289,  §  1°).
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART.
28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para apuração do crime de moeda falsa (CP, art.
289, §1°). Manifestante relatou o recebimento de notas falsas de R$ 20,00 (vinte reais) e de R$
100,00 (cem reais), referente à aquisição de um vídeogame, inicialmente negociado pela internet.
2.  O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do IPL por considerar que,
apesar de confirmada a materialidade do crime, não se vislumbra a possibilidade de identificação
precisa  do  autor  do  crime  com  base  nas  circunstâncias  fáticas  constantes  dos  autos,
permanecendo incerta a autoria. 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento, por entender que
ainda  há diligências a  serem realizadas.  Ressaltou  que restam não atendidas  as  requisições
realizadas pela Polícia Federal, sendo necessário se aguardar por tais resultados pendentes, que
poderão possibilitar a identificação do autor do delito. 4. Conforme ressaltado pelo Magistrado,
ainda  restam  diligências  a  serem  cumpridas,  cujo  resultado  poderá  viabilizar  a  correta
identificação e localização do autor do delito. Nesse sentido, restam não atendidas as requisições
feitas  pelo  DPF  a  um  dos  sites,  à  operadora  de  telefonia,  além  da  diligência  junto  ao
representante para que este forneça à autoridade policial a identificação da conta e a URL do
perfil do investigado na rede social. 5. Dessa forma, somente após o exaurimento das diligências
capazes de esclarecer o ocorrido é que o Ministério Público Federal poderá concluir se existem
elementos  suficientes  para  deflagrar  a  ação  penal,  ou  se  deve  promover  o  arquivamento  do
processo.  6.  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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

009. Processo: 1.33.002.000340/2016-90 Voto: 213/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CHAPECO-SC

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS ASSEGURADOS 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  a  ocorrência  de  fraude  descoberta  em  Reclamação
Trabalhista,  consistente  na  falsificação  de  pedido  de  demissão  por  parte  da  reclamada  em
prejuízo  do  reclamante.  2.  Considerando  que  a  conduta  caracteriza  a  prática  do  crime  de
falsificação  de  documento  particular,  previsto  no  art.  298  do  Código  Penal,  o  Procurador  da
República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  entendendo  que  cabe  ao  Ministério
Público Estadual a persecução penal, uma vez que não restou evidenciada qualquer ofensa ao
sistema  de  órgãos  e  instituições  que  preservam,  coletivamente,  os  direitos  e  deveres  dos
trabalhadores, mas sim a frustração de direitos trabalhistas individuais do reclamante. 3. Os autos
foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para fins de homologação
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(Enunciado nº 32). 4. A conduta narrada caracteriza o crime de frustração de direito trabalhista
(CP, art. 203), de atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. A
falsificação do pedido de demissão evidencia-se como crime-meio para a obtenção do resultado:
deixar de pagar, mediante fraude, as verbas rescisórias do empregado. 5. A competência para
julgar todos os crimes contra a organização do trabalho é da Justiça Federal. Não cabe distinguir
onde a primeira parte do inciso VI do art.  109 da CF não o faz. 6. Precedentes do STF: RE
511.849 AgR, Primeira Turma, Min. Roberto Barroso, DJe 20/02/2014; RE 428.863 AgR, Segunda
Turma, Min.  Joaquim Barbosa,  DJE 19/06/2012; RE 587.530 AgR,  Primeira Turma,  Min.  Dias
Toffoli, DJe 26/08/2011; RE 599.943 AgR, Primeira Turma, Min. Cármen Lúcia, DJe 01/02/2011;
RE 398.041, Tribunal Pleno, Min. Joaquim Barbosa, DJe 19/12/2008. 7. Não homologação do
declínio de atribuições. 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

010. Processo: DPF/AM-00320/2014-INQ Voto: 246/2017 Origem: GABPR3-RSR - RAFAEL 
DA SILVA ROCHA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147) ou esbulho possessório
(CP, art. 161, II) praticados entre particulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Fatos  narrados  ocorridos  em  assentamento  do  INCRA,  supostamente  contra  família  de
agroextrativistas que ocupam a área desde 1978. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou
interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Ausência de elementos de informação, até o presente momento, 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 pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

011. Processo: DPF/DF-0561/2012-INQ Voto: 265/2017 Origem: GABPR6-CHML - CARLOS
HENRIQUE MARTINS LIMA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

012. Processo: SR/DPF/PA-00452/2015-INQ Voto: 255/2017 Origem: GABPR8-MABP - MELIZA 
ALVES BARBOSA PESSOA

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar existência de organização criminosa especializada na
prática  do  crime  previsto  no  art.  311-A do  Código  Penal.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). O objeto do presente apuratório adstringe-se à apuração de fraudes
a concursos públicos, esquema liderado pelo investigado, que tinha como um de seus alvos o
certame  promovido  pela  UFPA no  ano  de  2015.  No  entanto,  no  cumprimento  de  medidas
cautelares de interceptação telefônica, após sucessivas prorrogações, inclusões e exclusões de
terminais telefônicos, a autoridade policial sugeriu o encerramento das medidas, tendo em vista
que  a  escassez  de  concursos  públicos  na  esfera  federal  teria  inviabilizado  a  colheita  de
informações e, ainda, porque as tratativas relacionadas aos fatos investigados diziam respeito a
certames estaduais. Com efeito, os três últimos ciclos de monitoramento referem-se tão-somente
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aos concursos públicos promovidos por órgãos e entidades municipais e estaduais, notadamente
o  certame  da  Polícia  Militar  do  Estado  do  Pará,  que  passou  a  ser  o  principal  alvo  dos
investigados.  Sequer  o  esquema  de  cola  eletrônica,  por  meio  de  celulares,  idealizado  pelo
investigado para fraudar os concursos da UFPA e do INSS, a serem realizados no ano de 2015,
parece  ter  sido  posto  em  prática,  dada  a  ausência  de  qualquer  menção  posterior  a  esses
certames nos diálogos interceptados. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar
a atribuição do Ministério Público Federal para a 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

013. Processo: 1.11.000.001041/2016-50 Voto: 296/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

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

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

014. Processo: 1.14.009.000489/2016-64 Voto: 55/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI

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

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

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

015. Processo: 1.18.000.003233/2016-40 Voto: 299/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de  estelionato  (CP,  art.  171).  Investigado que  se passou por
funcionário da Caixa Econômica Federal  CEF, com o intuito de induzir funcionária de casa lotérica
a realizar  vários  depósitos  em contas  bancárias  diversas.  Revisão  de  declínio  de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Embora as unidades lotéricas sejam delegatárias, prestadoras de
serviço público, a inexistência de prejuízo direto à Caixa Econômica Federal retira a atribuição do
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Ministério  Público  Federal  para  a  persecução penal.  O fato  de  o  agente  ter  se  passado por
empregado da CEF, não é suficiente por si só à atrair a competência federal. Precedente do STJ:
CC 141.593/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/08/2015,
DJe 04/09/2015. 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.

016. Processo: 1.18.000.003309/2016-37 Voto: 129/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
noticiante,  militar  do  Exército  Brasileiro,  relata  ter  recebido  uma  ordem  do  Coronel  para
comparecer imediatamente ao Batalhão e lá, juntamente com outros integrantes da companhia,
ficaram  confinados  no  mesmo  local,  sem  autorização  para  saírem,  pois  havia  chegado  ao
conhecimento do Batalhão que uma peça de armamento havia sido perdida. 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

017. Processo: 1.18.000.003729/2016-13 Voto: 260/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a
fins  terapêuticos  ou  medicinais  (art.  273,  §1º-B,  I,  CP).  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 - 2a CCR). O fato de o produto não ter registro no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento não tem o condão, por si só, de atrair a competência da Justiça Federal
para o processo e julgamento do delito em apuração. A competência da Justiça Federal para o
presente caso somente seria justificável se a conduta delituosa atingisse,  de forma direta,  os
bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  o  que  não  ocorre  no  caso  dos  autos.  Somente  se
verificaria a competência federal se o crime atingisse a própria atividade fiscalizatória de órgão da
União  caso, por exemplo, se o agente impedisse ou obstaculasse a fiscalização por parte de
servidores do MAPA. O fato de o MAPA ser o órgão responsável pelo registro dos produtos não
atrai a competência federal para os crimes consistentes na sua comercialização sem o devido
registro.  Ausência  de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar  a competência  da
Justiça  Federal.  Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC  126.223/SP,  Dje  15/05/2013;  CC
119.594/PR, DJe 18/09/2012; CC 122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012;
CC 104.842/PR, DJe 01/02/2011. Precedente da 2ª CCR: Processo nº 1.34.006.000196/2014-52,
604ª  Sessão de  Revisão,  de  15/09/2014,  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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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018. Processo: 1.18.000.003855/2016-78 Voto: 274/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de autos de inquérito policial. Possíveis crimes de
fraude à execução (CP, art. 179), falsificação de documento público (CP, art. 297) e previstos na
Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência (Lei nº 11.101/2005). Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  No  curso  de  investigação  no  âmbito  federal,  que
resultou  em  denúncia  oferecida  pelo  MPF  contra  o  investigado  por  crime  contra  a  Caixa
Econômica Federal, verificou-se a suposta prática de crimes de competência da Justiça Comum,
desprovidos  de  qualquer  relação  de  conexão  ou  de  continência  com  os  crimes  federais
investigados no inquérito policial  instaurado perante a Polícia 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.

019. Processo: 1.18.003.000366/2016-34 Voto: 100/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação protocolada na PRM  Rio Verde/GO, em que o
representante  relata  que  uma  palestina  vem  sofrendo  violência  doméstica  praticada  por  seu
esposo,  tendo,  inclusive,  sido  mantida  em  cárcere  privado.  Ressalta  que  determinado  dia  o
representado chegou a expulsar a esposa e seus dois filhos de casa, não obstante encontrar-se
amparada por medida protetiva de urgência. Aduz, por fim, que a estrangeira deseja voltar para
seu país com seus filhos,  contudo seu esposo não fornece autorização para que as crianças
deixem o Brasil com a genitora Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). O
fato  de  a  vítima  ser  de  nacionalidade  estrangeira  não  é  suficiente,  por  si  só,  para  atrair  a
atribuição do Ministério Público Federal. Conduta que, apesar de apresentar contornos hábeis a
indicar violação à medidas protetivas concedidas sob o amparo da Lei n° 11.340/2006 (Maria da
Penha),  foi  desenvolvida  exclusivamente  no  território  nacional  e  aqui  produziu  seus  efeitos.
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.  Comunicar  os  fatos  à  Secretaria  de  Cooperação
Internacional  SCI, para conhecimento.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

020. Processo: 1.20.004.000134/2016-18 Voto: 23/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação protocolada por meio do sítio eletrônico do MPF,
em que o Consulado Geral da Itália em São Paulo solicita o possível acompanhamento e eventual
intervenção  do  Ministério  Público  Federal  no  assassinato  de  um  cidadão  italiano,  que  teria
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ocorrido  na  região  do  Município  de  Barra  do  Garças/MT.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  n°  32  -  2ª  CCR).  Inexistência  de prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Comunicar os fatos
à Secretaria de Cooperação Internacional  SCI, para conhecimento.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

021. Processo: 1.22.000.004883/2016-80 Voto: 216/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  o
representante reporta de forma genérica vários fatos, queixando-se contra atuação da Defensoria
Pública  Estadual,  além  de  denunciar  a  ocorrência  de  tráfico  de  entorpecentes  (art.  33,  Lei
11.343/06). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ausência de indícios
de transnacionalidade da conduta. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério  Público Federal  para  a  persecução penal.  Precedente  do STJ (CC
144.030/MS,  Terceira  Seção,  DJe  02/03/2016).  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

022. Processo: 1.22.010.000387/2016-38 Voto: 47/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IPATINGA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime de violação de direitos autorais (CP, art.  184) e de
contravenção  penal  de  perturbação  do  sossego  público  (Decreto-Lei  n°  3.688/41,  art.  42).
Manifestação encaminhada à Sala  de Atendimento ao Cidadão,  em que o noticiante  relata  a
existência  de  máquina  de  junkbox  irregular  em estabelecimento  comercial  (bar).  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da
conduta. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

023. Processo: 1.22.024.000272/2016-94 Voto: 22/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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 barulho por parte de usuários de determinado bar, inclusive com som automotivo,
utilização  de  drogas  lícitas  e  ilícitas,  dentre  outras  irregularidades.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
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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.

024. Processo: 1.25.000.004045/2016-02 Voto: 19/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de falsidade documental e uso de documento falso (CP, arts. 298 e 304).
Investigado que teria adulterado atestados médicos de entidade particular e apresentado ao seu
empregador,  a fim de gozar de folgas indevidamente.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Documento  que  fora  apresentado  posteriormente  pelo  empregador  (reclamado)  em processo
trabalhista,  apenas como justificativa da demissão por  justa  causa.  Inexistência  de prejuízo a
bens, serviços ou interesse da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

025. Processo: 1.25.000.004342/2016-40 Voto: 21/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos no art. 273, §1°-B, I, do CP e no art. 66 da
Lei n° 8.078/90. Autuação da pessoa jurídica investigada por fazer propaganda de 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.

026. Processo: 1.25.000.004568/2016-41 Voto: 138/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 7°, VII, da Lei n° 8.137/90. Autuação da
pessoa  jurídica  investigada  por  divulgar  alimentos/produtos  sem  registro,  causando  erro  e
confusão quanto à natureza e qualidade. 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.
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027. Processo: 1.26.000.001813/2016-21 Voto: 131/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147) e de dano (CP, art. 163).
Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando que um brasileiro
estaria aterrorizando a mãe e a filha do noticiante. Ressalta, ainda, que o representado já foi
preso  e  condenado  em Portugal,  em outra  ocasião.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  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 de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

028. Processo: 1.26.000.003301/2016-07 Voto: 58/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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 que um homem e sua família invadiram uma casa em um bairro de Recife e
fizeram um lixão. Tal fato estaria causando prejuízo aos moradores da região, além do que estaria
atraindo  ratos,  mosquitos,  carroceiros,  bem como viciados em drogas e também o tráfico  de
entorpecentes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inexistência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

029. Processo: 1.28.000.001555/2016-16 Voto: 295/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  1)  Possível  crime  tipificado  no  artigo  241-B  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente  ECA (Lei  8.069/90).  Revisão de declínio  (Enunciado nº  32 -  2ª  CCR).  Suposto
armazenamento de arquivos com conteúdo pornográfico infantojuvenil  no celular.  Ausência da
transnacionalidade da conduta, requisito exigido para atrair a competência da Justiça Federal para
processar e julgar o crime e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal, para a
persecução penal.  Homologação do declínio  de atribuições ao Ministério  Público Estadual.  2)
Possíveis  crimes  de  estupro  de  vulneráveis,  previsto  no  art.  217-A do  Código  Penal.  Fato
supostamente  cometido  contra  crianças  brasileiras  por  cidadão  canadense  no  Canadá  e  em
Bahamas. Narrativa em que não se vislumbra a atuação da justiça brasileira no caso. Art. 7º, § 3º
do Código Penal. Encaminhamento de cópia integral da presente notícia de fato à Secretaria de
Cooperação Jurídica Internacional do Ministério Público Federal para adoção das providências e
comunicações que entender cabíveis às autoridades dos países acima indicados.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual e remessa de cópia integral da presente
notícia de fato à Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério Público Federal,
nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá
e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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030. Processo: 1.29.000.000625/2016-73 Voto: 292/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Tráfico  interno  de  entorpecentes.  Crime  praticado  em  território  estrangeiro
(Uruguai)  por  brasileiro.  Iter  criminis  ocorrido  totalmente  no  exterior.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 -  2a CCR).  Ficam sujeitos à lei  brasileira, embora cometidos no
estrangeiro, os crimes praticados por brasileiro se o agente ingressa no território nacional. Vedada
a extradição aplica-se a regra de extraterritorialidade da lei brasileira. Não se tratando de crime a
que o Brasil se compromete reprimir por tratado e não havendo transnacionalidade no iter criminis
e nem interesse específico da União na causa o feito terá curso na Justiça Comum do Estado. No
processo  por  crimes praticados fora  do território  nacional  é  competente o  foro  da Capital  do
Estado  onde  houver  por  último  residido  o  acusado.  Inteligência  dos  arts.  5º,  LIII  e  109,  da
Constituição,  art.  7º  e  seu  §  2º,  do  Código  Penal  e  art.  88,  do  Código  de  Processo  Penal.
Jurisprudência consolidada. Precedente STF: Questão de Ordem no HC 83.113-3/DF - Rel. Min.
Celso de Mello, Pleno, DJ 29.8.2003. Precedente STJ, Terceira Seção: CC 115.375/SP, Rel. Min.
Laurita  Vaz,  DJe  29/02/2012;  CC  120.887/DF,  Rel.  Min.  Alderita  Ramos  de  Oliveira,  DJe
20/02/2013; CC 125.237/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/02/2013; CC 107.397/DF,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 01/10/2014, entre outros. Homologação do declínio de atribuição para
o Ministério Público Estadual.

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

031. Processo: 1.29.000.002741/2016-27 Voto: 187/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  falsificação de documentos (CP, art.  297 ou 298) e uso indevido do
endereço da vítima por empresa privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª CCR). Fatos narrados de forma resumida que não traz elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Suposto crime de
estelionato (CP, art. 171) praticado entre 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.

032. Processo: 1.29.008.000427/2016-30 Voto: 409/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e
tráfico de drogas (Lei 11343/06, art. 33). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Os referidos crimes foram, possivelmente, perpetrados por farmacêutico, na condição de
responsável  técnico  por  uma  drogaria.  Consta  nos  autos  que  houve  adulteração  de  alvarás
sanitários  municipais  que  constituem  requisito  obrigatório  para  aquisição  de  medicamentos
sujeitos  a  controle  especial,  o  que  configuraria,  em tese,  os  delitos  acima mencionados.  No
entanto,  tais  fatos  não  atraem  a  competência  da  Justiça  Federal.  Não  há  indícios  da
transnacionalidade da conduta narrada. 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
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Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

033. Processo: 1.29.020.000172/2016-47 Voto: 20/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática do crime previsto no art.  273,  §1°-B,  I,  do CP. Autuação da
pessoa jurídica  investigada por  fazer  propaganda de produto (cama elétrica)  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.

034. Processo: 1.30.001.003254/2016-51 Voto: 428/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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. Há relatos de que parentes de
pacientes internados em hospital federal receberam telefonemas de indivíduo que se identificou
como médico daquela instituição, requerendo o depósito de dinheiro para viabilizar a realização
de exames e/ou transferência do paciente para outro hospital, sendo que em dois casos a família
do  paciente  realizou  o  depósito.  Acrescenta-se  que,  no  dia  anterior  aos  telefonemas
supramencionados, um plantonista do hospital recebera ligação de um suposto médico do INC,
solicitando a relação dos pacientes internados naquela unidade juntamente com seus respectivos
telefones cadastrados para contato, tendo lhe fornecido as informações. Ademais, medidas foram
tomadas  pela  instituição  para  evitar  que  fatos  semelhantes  voltassem a  ocorrer.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Verifica-se que o delito em questão causou
lesão apenas a particulares,  no caso,  aos familiares de dois  pacientes,  havendo tentativa  no
tocante aos demais. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

035. Processo: 1.30.001.004996/2016-01 Voto: 137/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos no art. 273, §1°-B, I, do CP e/ou no art. 66
da Lei n° 8.078/90. Autuação da pessoa jurídica investigada por fazer propaganda de produtos
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
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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: 1.30.017.000450/2016-02 Voto: 408/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime de falsidade ideológica (CP,  art.  299).  Revisão de declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  A Investigada  teria  prestado  declaração  falsa  no
decorrer  de audiência  de instrução,  no curso de ação judicial  que tramitou perante a Justiça
Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal  para  a  persecução penal.  Precedente:  CC 200200364333,  Maria  Thereza  de
Assis  Moura,  STJ   Terceira  Seção,  DJ:  26/03/2007  p.  00194.  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: 1.34.001.008355/2016-79 Voto: 136/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática do crime previsto no art.  273,  §1°-B,  I,  do CP. Autuação da
pessoa jurídica investigada por manter em depósito para venda medicamento veterinário sem
registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  MAPA. 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.

038. Processo: 1.34.004.001324/2016-67 Voto: 84/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BRAG. PAULISTA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato (CP, art. 171). Uso irregular
de conta bancária  mantida em agência  da Caixa Econômica Federal   CEF para depósito  de
valores oriundos de golpe aplicado em particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32  2ª CCR). Eventual fraude cometida contra o patrimônio e a boa-fé de particulares. Ausência
de lesão direta a bens, serviços ou interesse da empresa pública federal, uma vez que a referida
instituição foi utilizada somente para o recebimento do depósito, não havendo fraude ao sistema
ou qualquer prejuízo à CEF. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR
(Procedimento nº 1.17.000.002274/2015-75, 632ª Sessão, 23/11/2015). 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

039. Processo: 1.34.004.001366/2016-06 Voto: 122/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168) e/ou de estelionato (CP, art.
171). Manifestação sigilosa encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando que
advogados teriam se apropriado indevidamente de quantias pertencentes a ex-cliente(s). Revisão
de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Eventual  prejuízo  do  particular.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº  1.23.000.001748/2013-01,  617ª  Sessão,  de
06/04/2015, unânime). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

040. Processo: 1.34.014.000278/2016-60 Voto: 499/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)  praticado  entre
particulares. Consta dos autos que, em ação previdenciária em face do INSS, para concessão de
benefício de aposentadoria, o autor se dirigiu a uma agência do Banco do Brasil para efetuar o
levantamento  da  quantia  de  R$  34.081,30,  referente  à  sentença  favorável  obtida  nos  autos,
porém, foi  informado por funcionário da agência que o valor  já havia sido levantado em uma
agência do Banco do Brasil em outra cidade. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Prejuízo suportado pelo Banco do Brasil, sociedade de economia mista, vez que o
autor  da  ação  previdenciária  recebeu o  pagamento  do valor  referente  ao  RPV corretamente.
Aplicação da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça: Compete à Justiça Comum Estadual
processar e julgar as causas cíveis em que é parte Sociedade de Economia Mista e os crimes
praticados em seu  detrimento.  Ausência  de elementos  de informação capazes de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

041. Processo: 1.34.021.000109/2016-31 Voto: 289/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação na qual o interessado narra que esteve internado em clínica para
tratamento  de  dependência  química,  onde,  em  suma,  fora  vítima  de  crime  contra  a  honra,
presenciou maus tratos e cárcere privado de idosos, e funcionários não registrados. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). 1) Quanto ao delito contra a honra, trata-se
de crime de ação penal privada, sendo o ofendido o único legitimado a propô-la. 2) Em relação ao
crime de maus tratos, não se verifica situação apta a atrair  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal, uma vez que se trata de crime supostamente cometido por
particular contra particular, não havendo incidência de nenhuma das situações previstas no art.
109 da Constituição Federal.  3) Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual. 4) Ofício encaminhado à Gerência Regional do Trabalho com cópia da representação,
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com o fito de incluir o estabelecimento em programação de fiscalização.

Deliberação: Em sessão realizada 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)

042. Processo: SR/DPF/MG-01303/2015-INQ Voto: 347/2017 Origem: GABPR27-DBR - DANIELA
BATISTA RIBEIRO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  1)  Suposta  prática  de  crimes  de  constrangimento  ilegal  (CP,  146)  e  de
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337) atribuídos a titular de empresa individual.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Realizadas diligências pela Polícia Federal
os fatos narrados não foram comprovados. Oitiva de testemunhas, funcionários da empresa, que
negaram qualquer tipo de constrangimento praticado pelo investigado contra o noticiante. Quanto
à  suposta  sonegação,  somente  resta  configurado  crime  contra  a  ordem  tributária  e/ou
previdenciária após o lançamento definitivo, no esteio da Súmula Vinculante nº 24 do STF, o que
não  ocorreu  na  espécie,  tendo  em  vista  não  ter  sido  reconhecido  pelo  Juízo  Trabalhista  a
necessidade de recolhimento previdenciário  (Juízo que possui  competência  para executar,  de
ofício, contribuições previdenciárias, nos termos do art. 114, inciso VIII, da Constituição Federal),
além das informações prestadas pela Receita Federal de inexistir procedimento fiscal em desfavor
da  empresa.  Ausência  de  elementos  mínimos  da  materialidade  delitiva.  Homologação  do
arquivamento. 2) Os elementos coligidos ao presente inquérito policial indicam que o noticiante
deu causa a uma investigação policial imputando ao investigado a prática de crimes que sabia
não terem sido praticados, configurando, em tese, o delito de denunciação caluniosa, previsto no
art. 339 do Código Penal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª Câmara).
Conduta narrada ocorrida entre particulares. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

043. Processo: 1.18.000.003856/2016-12 Voto: 278/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  cópia  de  autos  de  inquérito  policial.  Possíveis
irregularidades ocorridas no curso de reclamações trabalhistas movidas contra o investigado e
suas empresas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). No curso de
investigação  no  âmbito  federal,  que  resultou  em  denúncia  oferecida  pelo  MPF  contra  o
investigado  por  crime  contra  a  Caixa  Econômica  Federal,  verificou-se  a  suposta  prática  de
irregularidades trabalhistas de âmbito cível, desprovidas de qualquer relação de conexão ou de
continência com os crimes federais investigados no inquérito policial instaurado perante a Polícia
Federal.  Fatos  descritos  que  são  de  atribuição  do  Ministério  Público  do  Trabalho.  Caso,
eventualmente,  o MPT apure indícios da prática de algum ilícito criminal,  o Ministério Público
Federal  será  comunicado  para  a  tomada das  medidas  cabíveis.  Recebimento  do  declínio  de
atribuições  como  arquivamento.  Homologação  do  arquivamento  e  remessa  de  cópias  ao
Ministério Público do Trabalho, nos termos dos artigos 83 e 84 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
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Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

044. Processo: DPF/ATM/PA-00254/2015-INQ Voto: 18/2017 Origem: GABPRM2-PRX - 
PATRICIA DAROS XAVIER

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

Ementa: Inquérito Policial.  Supostos crimes de lesão corporal  (CP, art.  129) e de injúria (CP, art.  140).
Representação de servidor do INCRA relatando que fora agredido verbal e fisicamente por outro
servidor, após desentendimento por motivos funcionais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Diligências. Oitiva dos envolvidos e de testemunhas. Verificação de que houve uma
discussão entre os dois servidores, em relação às regras de retirada de materiais do setor, com
elevação do tom da voz de ambas as partes. Entretanto, de acordo com o apurado, não foram
proferidos palavrões ou palavras de baixo calão, bem como não foi cometida lesão corporal. Não
verificação, no caso concreto, da prática dos crimes noticiados. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: DPF/MS-0421/2015-INQ Voto: 346/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito Policial. 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 de que em vista que, em 30 de abril de
2007, o investigado firmou junto ao Banco do Brasil S.A. uma cédula de produto rural financeira
no valor de R$ 160.914,47, que teria sido, em tese, aplicado em finalidade diversa da prevista no
contrato. Realizadas diligências pela Polícia Federal os fatos narrados não foram comprovados.
Em suas declarações, o investigado afirmou ter adquirido gado e produtos para implementação de
atividade rural com os recursos creditados em decorrência da cédula de produto rural. Alegou que
o Banco do Brasil só liberava o dinheiro após a comprovação da compra, destacando que utilizou
integralmente o valor recebido na atividade rural. Disse, ainda, que vendeu o pouco gado que
tinha para custear as despesas da fazenda e não teve capacidade financeira para honrar a cédula
rural,  encerrando suas atividades. Apresentou cópias de suas declarações de ajuste anual de
Imposto de Renda dos anos-calendário 2006 e 2007, onde é possível verificar que o investigado
declarou rendimentos de atividades rurais em duas fazendas no Estado de Mato Grosso do Sul.
Na DIRPF 2007 (ano-calendário 2006), é mencionada a existência de 554 reses de propriedade
do investigado e receita bruta  de R$ 229.647,83,  e na DIRPF 2008 (ano-calendário 2007),  a
quantidade de animais e a receita bruta decresceram para 430 cabeças e R$ 223.585,00, o que
demonstra  a  atuação do investigado  na atividade  agropecuária  em época contemporânea ao
crédito da cédula rural, o que corrobora a verossímil narrativa do investigado. Elementos de prova
que  se  revelam  insuficientes  a  justificar  o  prosseguimento  da  investigação,  sobretudo
considerando a ausência de indícios de que parte dos recursos recebidos foram aplicados em
finalidade diversa. Homologação do arquivamento.

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

046. Processo: DPF/MS-0450/2013-INQ Voto: 508/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  cometimento  do  crime  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).
Relatório de Inteligência Financeira do COAF que constatou movimentações financeiras atípicas
operadas em conta bancária de microempresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
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IV).  Conta-corrente  de  pessoa  jurídica  criada  em nome  de  terceiro,  sem  seu  conhecimento.
Realizadas diversas diligências pela Polícia Federal, não há qualquer indício de que o titular da
conta tenha concorrido para as condutas praticadas. 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.

047. Processo: DPF/SR-AL-00211/2015-INQ Voto: 349/2017 Origem: GABPR6-GSML - JOEL 
ALMEIDA BELO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

048. Processo: JF/URA-0007844-51.2015.4.01.3802-
INQ

Voto: 2/2017 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  ART.  28 DO CPP C/C O ART.  62,  IV DA LC Nº  75/93.  CRIMES DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO, DISPOSTOS NOS ARTIGOS
299  E  304  DO  CÓDIGO  PENAL.  PRESCRIÇÃO  IMINENTE.  MANUTENÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial. Crimes de falsidade ideológica e de uso de documento
falso, dispostos nos artigos 299 e 304 do Código Penal. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento, por entender ausente o interesse na persecução penal (interesse de
agir), com fundamento na prescrição virtual (em perspectiva). 3. O MM. Juiz Federal discordou do
arquivamento, tendo em vista que a aplicação da prescrição pela pena em perspectiva carece de
fundamentação legal. 4. Os autos foram remetidos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP
c/c o art.  62,  IV da LC nº 75/93.  5. É certo que esta Câmara de Coordenação e Revisão já
consolidou  o  entendimento  no  sentido  de  ser  inadmissível  o  reconhecimento  da  extinção  da
punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em  perspectiva,  por  ferir  os  primados
constitucionais  do  devido  processo  legal,  da  ampla  defesa  e  da  presunção  de  inocência
(Enunciado  nº  28,  464ª  Sessão,  de  15/04/2009).  6.  Entendimento  também sedimentado  pelo
Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula nº 438, publicada em 13/05/2010, in verbis: É
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em
pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. 7. No entanto, no
caso em exame, os crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso, dispostos nos
artigos 299 e 304 do Código Penal, ocorreram no mês de fevereiro de 2005, restando poucos dias
para o efetivo transcurso do prazo prescricional de 12 (doze) anos e a consequente extinção da
punibilidade (CP, art. 107, IV) pela prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). 8.
Nesse  contexto,  excepcionalmente,  atenta  à  iminência  da  efetiva  prescrição  penal,  voto  pela
manutenção do arquivamento.

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

049. Processo: SR/DPF/MG-02053/2015-INQ Voto: 16/2017 Origem: GABPRM1-FSFC - 
FRANCISCO DE ASSIS FLORIANO
E CALDERANO
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  furto  (CP,  art.  155).  Subtração  de  chaves  de  acesso  a
cômodos da Delegacia da Receita Federal em Manhuaçu/MG, bem como de um aparelho token
que permite o acesso ao sistema da Autarquia Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Inexistência  de  câmeras  de  monitoramento  no  local  dos  fatos.  Oficiada,  a  RFB
informou  que  não  houve  tentativa  de  utilização  do  aparelho.  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.

050. Processo: SR/DPF/PI-0305/2016-IPL Voto: 102/2017 Origem: GABPRM1-LDCF - LUCAS
DANIEL CHAVES DE FREITAS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta prática  do crime previsto  no art.  183  da Lei  n°  9.472/97.  Possível
funcionamento irregular de rádio, após o dia 04/10/2012, primeiro dia útil seguinte à publicação de
sentença que determinou, em sede de antecipação de tutela, a imediata cessação do serviço de
radiodifusão da estação, cuja concessão de serviço fora cancelada por inadimplência. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Informações prestadas pela ANATEL de
que foram realizadas duas fiscalizações no local (em 28/06/2013 e em 28/06/2016) e que em
ambas constatou-se que a referida rádio não estava em funcionamento, não sendo possível aferir
a  data  da  efetiva  desativação.  Inviabilidade  da  comprovação  da  materialidade  do  delito  ora
investigado. Homologação do arquivamento.

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

051. Processo: SRPF-AP-00034/2014-INQ Voto: 505/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 03/2001 a 02/2007, após a morte da segurado(a)
em 24/03/2001. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado(a) que
não possuía procurador ou representante legal. Ausência de indícios de autoria. Esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

052. Processo: SRPF-AP-00199/2016-INQ Voto: 54/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98, art. 1°). Apuração do
recebimento, por 07 (sete) indivíduos, de valores advindos de duas sociedades empresárias, que
são investigadas nos autos do IPL nº 318/2015 SR/DPF/AP por possível fraude em contrato de
licitação da Assembleia Legislativa do Amapá. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Informações de que os crimes antecedentes à possível lavagem foram apurados em outros
Inquéritos  Policiais  e  já  constituíram denúncia  na  Justiça  Federal.  Realizadas  diligências  em
relação  aos  indivíduos  objeto  de  investigação  nos  presentes  autos,  verificou-se  que  tais
recebedores  nada  tem a  ver  com os  fatos  criminosos  anteriores,  sendo  terceiros  de  boa-fé.
Conforme conclusão da Autoridade Policial no Relatório Final do IPL, bem como do Membro do
MPF,  os  atuais  investigados  apenas  tiveram  uma  relação  negocial  simples,  a  provar  pelas
quantias auferidas por cada um deles, que em nada teria relação com os crimes anteriores alvos
de  investigação.  Não  verificação,  no  presente  momento,  de  indícios  da  prática  de  crime  de
lavagem de dinheiro por parte dos indivíduos objeto da presente investigação. 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.

053. Processo: 1.04.100.000253/2016-26 Voto: 252/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  do recebimento de manifestação no Sistema Denúncia da
Procuradoria  Regional  Eleitoral  no  Rio  Grande  do  Sul,  veiculando  notícia  que  o  investigado,
Prefeito de Rio dos Índios-RS e candidato à reeleição, não residiria no município pelo qual se
elegeu,  tendo  apresentado  falso  comprovante  de  residência  à  Justiça  Eleitoral.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas  diligências  os  fatos  narrados  não  foram
comprovados. O conceito de domicílio para fins eleitorais é mais abrangente que o domicílio civil,
já  tendo  o  Tribunal  Superior  Eleitoral  afirmado  que  a  circunstância  de  o  eleitor  residir  em
determinado município não constitui obstáculo a que se candidate em outra localidade onde é
inscrito e com a qual mantém vínculos (negócios, propriedades, atividades políticas). No caso,
muito  embora o investigado possua endereço residencial  em Nonoai/RS,  na relação de bens
informada à Justiça Eleitoral consta vínculos patrimoniais com o município em questão, o que é
suficiente  à  caracterização  do  domicílio  eleitoral.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

054. Processo: 1.14.000.003567/2016-62 Voto: 79/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de  manifestação encaminhada à Sala  de Atendimento ao
Cidadão, em que o noticiante, após narrar que alguém teria invadido o seu perfil no sítio eletrônico
Educa Mais Brasil e cancelado uma solicitação que ele havia feito, requer orientações de como
proceder. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma vaga e
genérica,  desacompanhados  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  possibilitar  uma
investigação idônea. Não foi apontado sequer o perfil que teria sido invadido ou qualquer outro
elemento  mínimo  apto  a  dar  suporte  ao  início  de  uma  apuração.  Ausência  de  elementos
justificadores do prosseguimento da persecução criminal.  Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

055. Processo: 1.15.000.002014/2016-55 Voto: 500/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta tentativa da prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3°). Relatos de suposta irregularidade no recebimento de benefício previdenciário, resultando em
prejuízo ao INSS no valor original de R$ 8.592,64. O benefício previdenciário da investigada foi,
inicialmente,  concedido  como  sendo  decorrente  de  uma  doença  relacionada  ao  trabalho  e
caracterizado  como  auxílio-doença  acidentário,  consequentemente  isento  da  carência  de  12
(doze) contribuição mensais. Destaca-se que, para a concessão deste benefício, a investigada se
enquadra em todos os requisitos. No entanto, posteriormente, a perícia médica concluiu que a
doença  não  estava  relacionada  ao  trabalho  e  que  a  segurada  faria  jus  ao  auxílio-doença
previdenciário, caso tivesse contribuído por 12 meses. Porém, a segurada contribuiu por apenas
11 (onze) meses. Sendo assim, os valores pagos à segurada foram tidos como indevidos. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A própria autarquia previdenciária reconheceu que a
beneficiária não agiu com dolo, ou seja, não se utilizou de fraude ou ardil para obter a concessão
do benefício em questão. Dessa forma, ausente a conduta dolosa (elemento subjetivo inerente ao
tipo penal de estelionato), o fato se mostra atípico, e inexiste responsabilidade penal. 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.

056. Processo: 1.20.000.000849/2016-19 Voto: 17/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação particular em que o noticiante solicita investigação em relação a
não declaração  da Relação Anual  de Informações Sociais   RAIS,  referente  ao ano de 1995.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Documentação do Ministério do Trabalho e
Emprego  MTE acostada aos autos demonstrando que consta declaração da RAIS do ano base
de 1995. Não verificação, dos elementos constantes dos autos, 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.

057. Processo: 1.20.000.000910/2016-10 Voto: 344/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º) ou de falsidade ideológica (CP,
art. 299). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Declaração de endereço residencial
falso em processo judicial.  Fraude que,  no caso,  embora imoral,  apenas poderia  caracterizar
litigância  de  má-fé,  sujeita  às  sanções  previstas  no  art.  18  do  CPC.  Ausência  de  elemento
subjetivo do tipo pelo especial fim de agir: prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante. Mera assertiva falsa, atípica, que se sujeita a impugnação ou
comprovação posterior por outros meios de prova. Declarações apresentadas que, no caso, foram
rechaçadas na primeira diligência realizada pelo juízo. Entendimento há muito adotado pelo STJ:
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HC 5.477/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, DJ 06/04/1998, p. 141. Precedente recente:
RHC  49.437/SP,  Rel.  Min.  Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJe  04/03/2015.  Homologação  do
arquivamento.

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

058. Processo: 1.20.000.000928/2016-11 Voto: 341/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Manifestação encaminhada
pela Sala de Atendimento ao Cidadão, de forma anônima, informando a existência de anúncio de
venda de cédulas falsas, de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais) em página da
rede social Facebook. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas pela
Polícia  Federal.  Inexistência  de  elementos  mínimos  de  autoria  e  materialidade  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.

059. Processo: 1.20.004.000141/2016-10 Voto: 25/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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  05/2013 e  07/2013.  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.

060. Processo: 1.20.004.000150/2016-19 Voto: 186/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de roubo (CP, art. 157) de barco durante pescaria no Rio Kuluene.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Devidamente  oficiada,  a  Coordenação
Regional  Xingu  da  FUNAI  encaminhou  Relatório  de  Atividade,  sustentando  que  a  versão
apresentada  à  Polícia  Federal  estaria  distorcida.  De  fato,  a  abordagem dos  turistas  ocorreu
durante  fiscalização  da  Terra  Indígena  Pequizal  do  Naruvôtu,  na  qual  foram  flagrados  pela
comunidade indígena pescando em área vedada à atividade. Vale destacar que a Lei nº 9.605/98
prevê em seu artigo 25 que, verificada a prática de infração ambiental, serão apreendidos seus
produtos e instrumentos. Portanto, a apreensão realizada pela comunidade indígena, em relação
à embarcação empregada para o cometimento do crime, encontra previsão idêntica na Lei de
Crimes Ambientais, razão pela qual deve ser reputada adequada e proporcional. A apreensão dos
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bens e sua destinação ao uso da comunidade, ao mesmo tempo em que interrompe a prática
criminosa, repara, ainda que parcialmente, o dano sofrido pela comunidade indígena. Os vídeos
encaminhados  pela  autarquia  indigenista  permitiram  ainda  desmontar  a  alegação  de  cárcere
privado e ameaças de morte sustentadas perante a autoridade policial. Os turistas e funcionários
da pousada envolvidos na prática da pesca ilegal tiveram sua liberdade restringida apenas no
limite  necessário  à  interrupção  da  conduta  criminosa.  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.

061. Processo: 1.20.005.000112/2016-48 Voto: 217/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta fraude em certame de interesse público (CP, art. 311-A). Relatos de que
houve favorecimento de candidato de concurso aplicado por fundação pública federal, mediante
entrega de gabarito. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências pela
Polícia Federal,  os fatos narrados não foram confirmados. Conforme se observa nos autos, a
notícia  de  fraude  no  referido  concurso  assenta-se  em  ilações  que  surgiram  em  grupo  do
Whatsapp criado para interação entre candidatos. A razão de tais deduções encontra respaldo na
falsa notícia de que um candidato teria gabaritado a referida prova, circunstância que não foi
verificada junto  à  banca examinadora.  Não se vislumbra,  portanto,  qualquer irregularidade na
realização  do  concurso  em  questão.  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.

062. Processo: 1.22.000.004799/2016-66 Voto: 215/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de  manifestação encaminhada à Sala  de Atendimento ao
Cidadão, na qual a representante tenta descrever, de forma desconexa, supostos fatos criminosos
cometidos pela Maçonaria. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A extensa narrativa
realizada pela noticiante não é minimamente inteligível, por ausência de elementos de coesão e
de coerência, essenciais à compreensão do texto. A noticiante não narra de forma clara conduta
alguma que possa justificar a instauração de procedimento investigatório, tampouco identifica as
pessoas  a  quem atribuiu  tais  fatos.  Não foi  apontado  qualquer  elemento  mínimo apto  a  dar
suporte ao início de uma apuração. Ausência de elementos justificadores do prosseguimento da
persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

063. Processo: 1.22.020.000182/2016-33 Voto: 140/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Comunicação de que advogado,
intimado a  juntar  aos  autos  de  ação  previdenciária  contrato  de  honorários  advocatícios,  não
cumpriu no prazo a determinação judicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
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Constatação de que o referido contrato foi acostado aos autos, ainda que a destempo. Ademais,
não consta da intimação que o investigado fora advertido de que o não cumprimento da ordem no
prazo  caracterizaria  crime  (Enunciado  n°  61  da  2ª  CCR).  Ausência  de  indícios  de  crime.
Homologação do arquivamento.

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

064. Processo: 1.23.000.001236/2014-17 Voto: 119/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação particular encaminhada
à Sala de Atendimento ao Cidadão, em que a noticiante narra ser beneficiária do Programa Minha
Casa Minha Vida  PMCMV e que teria tido seu imóvel esbulhado por determinada pessoa, que
não teria perfil para o programa habitacional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Diligências. Oficiada, a Caixa Econômica Federal  CEF informou que a representante, embora
cadastrada, ficou impossibilitada de integrar o programa por conta de restrições cadastrais e que
teria sido substituída regularmente pelo representado, não tendo havido esbulho, mas sim relação
contratual correta. 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.

065. Processo: 1.25.000.003114/2016-52 Voto: 12/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/03. Apreensão de
dois revólveres (calibres 32 e 38) e dezessete munições em posse do investigado. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Armas que possuem registro no SINARM, que estavam,
no entanto, com validade expirada. Entendimento jurisprudencial no sentido de que se o agente já
procedeu ao registro da arma, a expiração do prazo é mera irregularidade administrativa que
autoriza a apreensão do artefato e aplicação de multa. A conduta, no entanto, não caracteriza
ilícito penal (STJ, RHC 73.548/MG, Rel.  Min.  Rogerio Schietti  Cruz, Sexta Turma, julgado em
25/10/2016, DJe 18/11/2016). Ausência 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.

066. Processo: 1.25.000.004577/2016-31 Voto: 219/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  junto  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Representação  anônima.
Possível  crime  de  interceptação  telefônica  (Lei  9.296,  art.  10)  praticado  por  funcionários  de
empresa de telecomunicações em parceria  com criminosos.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art.  62, IV).  Os fatos são narrados apenas de forma vaga, sem indicação de qualquer
elemento probatório que possa ensejar uma investigação. O manifestante limitou-se a escrever
genericamente, como no seguinte trecho: Eu tenho conhecimento de grampos ilegais sendo feito
por  funcionários  da  empresa.  Façam algo,  sob  pena  de  responderem também por  omissão.
Ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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067. Processo: 1.25.002.000858/2016-03 Voto: 204/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  previsto  no  artigo  16  da  Lei  nº  7.492/1986,  por  parte  dos
administradores  de  empresa  privada.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Realizadas  diligências  os  fatos  narrados  não  foram  comprovados.  A  atividade  da  empresa
investigada  é  a  intermediação  da  venda  de  cotas  de  consórcios  regulamente  emitidos  por
instituições financeiras autorizadas. Tal se observa no campo que a administradora do consórcio é
indicada em cada uma das cotas disponíveis. - Hipótese em que, provado que a empresa dos
réus  apenas  intermediava  a  venda  de  consórcios  de  empresa  devidamente  autorizada  pelo
BACEN,  não  há o  crime previsto  no  artigo  16  da Lei  nº  7.492/86  (TRF-4  -  ACR:  13236 PR
2003.04.01.013236-4,  Julgamento:  07/10/2003,  Sexta  Turma,  Publicação:  DJ  15/10/2003,
PÁGINA: 979). Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência
de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de materialidade delitiva. Aplicação da
Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

068. Processo: 1.25.008.000474/2016-22 Voto: 411/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Consta nos autos que o investigado possuía e utilizava concomitantemente duas
inscrições  no  Cadastro  de  Pessoas  Físicas   CPF,  sendo  que  cada  qual  era  informado  em
situações distintas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em análise aos autos,
observa-se que não foram utilizados dados falsos para a realização dos cadastros em questão,
afastando-se a prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) e consequentemente a de
uso  de  documento  falso  (CP,  art.  297).  Quanto  a  eventual  fraude  tributária,  infere-se  que  o
investigado não ocultou a existência dos cadastros em comento, indicando que não os obteve
com a finalidade de praticar crime contra a ordem tributária, tanto que ajuizou ação em desfavor
da  União  requerendo  indenização  por  supostos  danos  morais  decorrentes  da  emissão  em
duplicidade de seu CPF. Ademais, inexiste qualquer registro de prática delituosa por parte do
investigado que tenha relação com este fato. No que concerne à possibilidade do uso dos CPFs
em duplicidade com o intuito ocultar rendimentos para redução do imposto de renda devido, não
há registro de autuação em nome do contribuinte, bem com inexiste interesse na instauração de
procedimento administrativo fiscal em face deste, conforme noticiado pela Receita Federal, o que
afasta a caracterização do crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90, 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.

069. Processo: 1.25.008.000475/2016-77 Voto: 224/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia  de  Fato.  1)  Crime  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).
Contribuições previdenciárias apuradas no âmbito de Reclamação Trabalhista. Valor inferior a R$
10.000,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consoante entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários
que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00, em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02.
Dessa forma, como a Lei 11.457/07 considerou como dívida ativa da União também os débitos
decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado
aos  créditos  tributários,  não  há  porque  fazer  distinção,  na  seara  penal,  entre  os  crimes  de
descaminho e de sonegação de contribuição previdenciária, razão pela qual deve se estender a
aplicação do princípio da insignificância, quando o valor do débito não for superior a R$ 10.000,00
(dez mil reais). Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1525154/PR, Quinta Turma, DJe 21/09/2015;
AgRg no REsp 1318828/SC, Sexta Turma, DJe 16/11/2015. Homologação do arquivamento. 2)
Suposto crime de frustração de direito trabalhista (CP, art. 203), tendo em vista a constatação de
irregularidades referentes à legislação trabalhista. Declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A competência para
julgar todos os crimes contra a organização do trabalho é da Justiça Federal. Não cabe distinguir
onde a primeira parte do inciso VI do art. 109 da CF não o faz. A respeito da matéria, o Supremo
Tribunal Federal vem reiterando orientação nesse sentido, pois o enquadramento na categoria de
crimes contra a organização do trabalho vai além de condutas ofensivas ao sistema de órgãos e
instituições que visam a proteção dos trabalhadores, devendo a dignidade do homem ser atrelada
àquele  componente  orgânico.  Precedentes  do  STF:  RE  511.849  AgR,  Primeira  Turma,  Min.
Roberto Barroso, DJe 20/02/2014; RE 428.863 AgR, Segunda Turma, Min. Joaquim Barbosa, DJE
19/06/2012; RE 587.530 AgR, Primeira Turma, Min. Dias Toffoli, DJe 26/08/2011; RE 599.943 AgR,
Primeira Turma, Min. Cármen Lúcia, DJe 01/02/2011; RE 398.041, Tribunal Pleno, Min. Joaquim
Barbosa,  DJe  19/12/2008.  Recebimento  da  promoção  de  declínio  de  atribuições  como
arquivamento indireto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a caracterização
do delito mencionado deve ocorrer fraude ou violência, elementos que integram o tipo penal, o
que  não  restou  demonstrado  na  conduta  narrada.  Ausência  de  materialidade  delitiva.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

070. Processo: 1.25.008.000711/2016-55 Voto: 96/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  criminal.  Suposta  prática  de  crime  contra  a  ordem tributária  (Lei
8.137/90, art. 1°), por parte de representantes legais de pessoa jurídica. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição
definitiva  do  crédito  tributário.  Diligência.  Informação  da  Receita  Federal  no  sentido  de  que,
embora não exista atualmente procedimento administrativo fiscal contra o contribuinte investigado,
devido aos indícios de relevância apresentados para esse caso, concluímos pela existência de
interesse fiscal e, portanto, nos próximos meses, devemos deflagrar um procedimento específico
para apurar a ocorrência de eventual infração tributária no âmbito federal. Ausência, no momento,
de constituição definitiva do crédito tributário.  Súmula Vinculante n° 24 do STF. Expedição de
ofício,  pelo  Procurador  da  República  oficiante,  à  autoridade  fiscal  com  requisição  de  que
encaminhe  a  representação  fiscal  para  fins  penais  no  momento  oportuno.  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.
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071. Processo: 1.27.000.001706/2016-65 Voto: 291/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  de  coação,  intimidação  e  constrangimento  praticadas  entre
particulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos
narrados não foram comprovados. A corregedoria da Polícia Federal não verificou a existência de
crime de coação no curso do processo, mas sim um mero desentendimento entre os particulares
envolvidos  diante  de  uma  informação  falsa  (suposta  existência  de  Inquérito  Civil).  Conforme
certidão  juntada  aos  autos,  o  noticiante  foi  espontaneamente  à  Procuradoria  da  República
esclarecer que não sofreu coação por parte do investigado. Acrescentou que apenas procurou o
Ministério  Público do Trabalho da 22ª  Região para obter  certidão negativa de que não havia
denunciado àquele. Portanto, tendo em vista não ter se configurado o crime de coação no curso
do processo  (art.  344,  CP),  eis  que  segundo  o  suposto  destinatário  da  violência  e/ou  grave
ameaça sofrida,  não houve qualquer comportamento configurador de grave ameaça praticado
pelo  investigado.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e
inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea.  Ausência  de  materialidade  delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

072. Processo: 1.27.001.000112/2016-27 Voto: 13/2017 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).
Comunicação de que,  por  quatro  oportunidades,  Procurador da República notificou o  Prefeito
investigado a apresentar  justificativa para a eventual  não prestação dos serviços de saúde e
educação em determinado assentamento,  não tendo  sido  atendidas as referidas notificações.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Informações de que a situação já foi
devidamente solucionada, o que dispensou o ajuizamento da ação civil pública por parte do MPF.
Não demonstração da indispensabilidade dos supostos dados, nos termos do art. 10 da Lei da
ACP. 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.

073. Processo: 1.27.002.000237/2016-47 Voto: 14/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BALSAS-MA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3°). Recebimento indevido de
parcelas de benefício previdenciário, referentes às competências de 12/2005 a 07/2006, 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 não foi localizado. Inexistência de imagens dos saques. Ausência de indícios de autoria.
Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Aplicação  da
Orientação  n°  26/20161  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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074. Processo: 1.29.002.000254/2004-76 Voto: 350/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Suposta prática de sonegação de tributos (Lei 8.137/90).
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos narrados que foram constatados em 4
(quatro) Processos Administrativos Fiscais, sendo que 2 (dois) deles foram objeto de inquéritos
policiais  já  arquivados.  Diligências  junto  à  Receita  Federal.  Em  relação  aos  outros  2  (dois)
Processos Administrativos Fiscais não há 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

075. Processo: 1.29.003.000588/2016-73 Voto: 424/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Representante  do  INSS  que  teria  descumprido  decisão  judicial  para  a
implantação/restabelecimento  de  benefício  previdenciário.  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) não fazer previsão de sanção de
natureza civil,  processual  civil  ou administrativa,  e  2)  advertir  o  destinatário  da ordem que o
eventual não cumprimento caracteriza crime. Enunciado nº 61 da 2ª CCR. Precedentes: STF  HC
88.572, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62; STJ  HC 115.504/SP, Rel.
Min.  Jane Silva  (Desembargadora convocada do TJ/MG),  Sexta  Turma,  DJe 09/02/2009;  Apn
506/PA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/08/2008. Efetivo cumprimento da
ordem judicial tempestivamente. Homologação do arquivamento.

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

076. Processo: 1.29.014.000289/2016-18 Voto: 15/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, 171, §3°). Manifestante alega
que seu pai estaria exercendo atividade incompatível com a condição de beneficiário de auxílio-
doença. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Expedição de ofício ao
INSS, que informou que na perícia realizada em 19/09/2016 o segurado recebeu alta médica, de
modo que o recebimento do benefício em questão se deu de maneira regular, pois o beneficiário
foi  considerado  incapaz  na  primeira  perícia  médica  efetuada  (que  concedeu  o  benefício).
Realizadas pesquisas externas, verificou-se que o segurado não exerceu atividade remunerada
enquanto usufruía do benefício, tendo apenas auxiliado sua companheira, por motivo afetivo, na
realização  de  fotografias  em  festas  infantis.  Ausência  de  indícios  de  recebimento  indevido.
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.

077. Processo: 1.30.001.003830/2012-36 Voto: 269/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crimes  de
homicídio, ocultação de cadáver e sequestro praticados por agentes estatais durante o regime
militar  contra  CARLOS  ALBERTO  SOARES  DE  FREITAS  (Comissão  Nacional  da  Verdade,
Relatório, Volume 3, Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 549/553). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Desaparecimento da vítima ocorrido em 15/02/1971. Diversas diligências
realizadas.  Ausência  de  qualquer  informação  quanto  ao  seu  paradeiro.  Não  há  elementos
suficientes  de  autoria  delitiva,  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°  26/20161  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.

078. Processo: 1.30.001.004478/2016-80 Voto: 82/2017 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° 13.008/2016).
Apreensão de 12 (doze) Máquinas Eletrônicas Programáveis  MEP em estabelecimento comercial.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 19/11/2008. 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.

079. Processo: 1.30.001.004706/2015-31 Voto: 280/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

080. Processo: 1.30.001.004937/2015-44 Voto: 250/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Preparatório instaurado para apurar suposto assédio sexual por parte de servidor
da  Agência  Nacional  do  Cinema  ANCINE  contra  funcionária  terceirizada  daquela  autarquia.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não
foram comprovados. A descrição dos fatos feita pela suposta vítima evidencia a inexistência de
coação, ameaça ou oferecimento de vantagem por parte do servidor da ANCINE em troca de
encontros íntimos entre eles. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis
e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de materialidade delitiva.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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081. Processo: 1.33.000.000369/2016-91 Voto: 109/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  sigilosa  encaminhada  ao  Ministério  Público  do  Trabalho,
comunicando suposta fraude a direitos trabalhistas e ao seguro desemprego. Relato de que em
determinada  panificadora  trabalha  um  funcionário  sem  registro  e  outro  usufruindo  seguro
desemprego.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.
Encaminhamento  de  ofício  à  Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  Emprego.  Realizada
fiscalização no estabelecimento comercial, nenhum ilícito foi encontrado. Não comprovação dos
fatos alegados na representação sigilosa. Ausência de indícios da prática de crime. 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.

082. Processo: 1.35.000.001422/2016-05 Voto: 184/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339) supostamente cometida
pelo investigado ao representar contra servidores públicos federais. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Em  que  pese  a  reiterada  formulação  de  denúncias  desprovidas  de
plausibilidade no âmbito do Ministério Público Federal, evidenciando que o denunciante apresenta
uma compreensão equivocada da realidade, o que se extrai  da narrativa desconexa de suas
representações, no caso particular não foi instaurado qualquer procedimento investigatório, ante a
promoção liminar de arquivamento, sem necessidade de qualquer ato investigatório ou diligência
para apurar eventuais irregularidades noticiadas. Nesse contexto, verifica-se a falta de justa causa
para  a  persecução  penal,  ante  a  ausência  de  elemento  objetivo  exigido  no  tipo  penal  de
denunciação caluniosa, qual seja, a efetiva instauração de processo investigatório que, in casu,
não  se  verificou,  até  mesmo  porque  da  narrativa  desprovida  de  um  mínimo  de  coerência
apresentada não se vislumbrou qualquer conduta típica irrogada aos representados. 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.

083. Processo: 1.35.000.002093/2016-10 Voto: 50/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de  manifestação encaminhada à Sala  de Atendimento ao
Cidadão, em que o noticiante expõe seu posicionamento acerca do vazamento do tema da prova
de redação do ENEM de 2016 e relata episódio que teria ocorrido com sua namorada, que teria
ouvido comentário de um fiscal no sentido de que já tinha conhecimento do tema desde o dia
anterior. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma vaga e
genérica,  desacompanhados  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  possibilitar  uma
investigação idônea. Não foi apontado o nome do referido fiscal,  a sala em que trabalhou ou
qualquer outro  elemento mínimo apto a dar suporte  ao início  de uma apuração. Ausência  de
elementos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

084. Processo: 1.36.002.000155/2016-93 Voto: 189/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GURUPI-TO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de redução à condição análoga à de escravo (CP, art. 149) em
fazenda  no  Estado  do  Tocantins.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos
narrados  em  reclamação  trabalhista.  Realização  de  perícia.  Sentença  trabalhista  que  julgou
improcedentes os pedidos de adicional de insalubridade e de horas extras. Ausência de indícios
de que o trabalhador era submetido 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.

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

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

085. Processo: DPF-UDI-00414/2016-INQ Voto: 164/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UBERLÂNDIA/MG

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado através de Portaria da Delegacia de Polícia Civil  no município de
Prata/MG, em que é relatado a ocorrência do crime de furto de carteira e de cartão da Caixa
Econômica Federal  CEF pertencentes a vítima, com um prejuízo total de R$ 2.465,00, sendo que,
desse valor, o montante de R$ 1.750,00 foram sacados de sua conta na CEF, em duas casas
lotéricas  diferentes  e  com a  utilização  do  cartão  furtado.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Informes da CEF de que não houve restituição de nenhum valor ao
seu cliente vítima do furto, não suportando ela nenhum prejuízo financeiro. Suposto crime de furto
contra particular. Prejuízo em detrimento do patrimônio de particular. Inexistência de lesão direta a
bens, serviços e interesses da União ou suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

086. Processo: JF-AM-0012404-62.2016.4.01.3200-
INQ

Voto: 207/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171,
§ 3º. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA OU  VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.
ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para  apurar  a  possível  prática  do  crime  descrito  no  art.  171,  §  3º,  do  CP,  consistente  no
recebimento indevido de pensão por morte, nos períodos de 01/02/2003 a 31/03/2008, após o
falecimento de seu respectivo  titular,  ocorrido em 11/01/2003.  2.  A Procuradora da República
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oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na falta de efetivo interesse de agir, em
decorrência da prescrição em perspectiva do delito.  3. O Juízo da 2ª Vara Federal  da Seção
Judiciária  do  Amazonas,  reportando-se  à  orientação  consolidada  na  Súmula  nº  438  do  STJ,
discordou da manifestação ministerial, remetendo os autos a este Colegiado, nos termos do art.
28 do CPP. 4. Enunciado nº 28 desta 2ª CCR: 'Inadmissível o reconhecimento da extinção da
punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em  perspectiva,  por  ferir  os  primados
constitucionais  do  devido  processo  legal,  da  ampla  defesa  e  da  presunção de  inocência'.  5.
Incidência da Súmula nº 438 do STJ: 'É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva  com fundamento em pena hipotética,  independentemente da existência  ou
sorte do processo penal'. 6. Considerando que a pena máxima abstratamente cominada ao crime
previsto no art. 171, § 3°, do CP é de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e que o último
saque indevido ocorreu em 31/03/2008, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva estatal somente ocorrerá em março/2020, 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

087. Processo: JF/CF/BA-0000085-
47.2016.4.01.3302-PROINVMP

Voto: 191/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE CAMPO 
FORMOSO/BA

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Possíveis
crimes  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Dossiês  referentes  a  processos
administrativos  de  concessão  de  benefícios  previdenciários  e  assistenciais  nos  quais  houve
recebimento após o óbito dos respectivos titulares. Arquivamento de 85 (oitenta e cinco) casos,
dos quais 60 (sessenta) são reputados insignificantes, porquanto de baixo valor, e outros 25 (vinte
e cinco) que tanto são insignificantes quanto estão na iminência de prescreverem. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Parcelas de benefício previdenciário que 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. Cumprimento da Orientação nº 681 da 2ª CCR/MPF.
Manutenção do arquivamento.

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

088. Processo: JF/CF/BA-0002422-
09.2016.4.01.3302-PROINVMP

Voto: 190/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE CAMPO 
FORMOSO/BA

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Possíveis
crimes  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Dossiês  referentes  a  processos
administrativos  de  concessão  de  benefícios  previdenciários  e  assistenciais  nos  quais  houve
recebimento após o óbito dos respectivos titulares. Arquivamento de 101 (cento e onze) casos,
dos quais 90 (noventa) tratam-se de fatos já prescritos ou na iminência de prescreverem e outros
11 (onze) reputados insignificantes, porquanto de baixo valor. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62, IV).  Parcelas de benefício previdenciário  que 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. Cumprimento da Orientação nº 681 da 2ª CCR/MPF. Manutenção do
arquivamento.

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

089. Processo: JF-FRA-0001611-35.2015.4.03.6113-
INQ

Voto: 486/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros de origem
estrangeira. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Aplicação do art.
28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Acórdão desta 2ª CCR, em 23/11/2015, determinando o
prosseguimento da persecução penal tendo em vista a reiteração de conduta delitiva pelo autor do
fato. Nova promoção de arquivamento baseada na superveniência da Orientação nº 25/2016 da 2ª
CCR, de 18/04/2016, e na ponderação acerca de eventual reiteração da conduta criminosa, haja
vista que os dois procedimentos criminais anteriores são do ano de 2007 e os fatos atualmente
em apuração foram cometidos em 2014. Não conhecimento da nova remessa dos autos à 2ª CCR
e determinação de arquivamento na origem nos termos da referida orientação. Discordância do
Juízo Federal e aplicação, mais uma vez, do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Conforme
a  Orientação  nº  25/2016  da  2ª  CCR,  de  18/04/2016,  procede-se  ao  arquivamento  de
investigações  criminais  referentes  a  condutas  que  se  adéquem  ao  contrabando  de  cigarros,
quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros,
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução
penal.  No presente caso,  foram apreendidos apenas 05 (cinco) maços de cigarros de origem
estrangeira,  restando afastada a hipótese de habitualidade criminosa diante da verificação do
longo lapso  temporal  entre  as  condutas  do  investigado.  Caso  excepcional  na qual  se  impõe
reconhecer como insignificante a conduta investigada. Insistência no arquivamento.

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

090. Processo: JF/MG-0067316-52.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 147/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART.
62, IV. FATOS NARRADOS QUE CONFIGURAM, EM TESE, O CRIME DO ART. 16 DA LEI Nº
7.492/86.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, de crime
contra o Sistema Financeiro Nacional, previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86, tendo em vista que
administradores  de  associação  privada  estariam  praticando  operação  própria  de  instituições
financeiras sem a devida autorização, consistente na implementação e execução de contratos
tidos como de seguro. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito,
aduzindo que os contratos firmados entre a entidade investigada e seus associados não ostentam
características que os tornem típicos contratos de seguro. Discordância do Juiz Federal. Remessa
dos autos à 2ª CCR/MPF. 3. Das informações constantes dos autos, verificam-se indícios de que a
associação investigada  atuou  sem a devida autorização  na  atividade  securitária,  incidindo  na
prática do crime previsto no 16 c/c art. 1º, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 7.492/86. 4. Na
mesma  linha,  o  precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº  64382-58.2015.4.01.3800  (IPL  Nº
0027/2015), julgado na Sessão Ordinária nº 659ª, de 19/09/2016, por unanimidade de votos. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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091. Processo: JF/MOC-0006396-
91.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 197/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato qualificado (CP,
art. 171, § 3º), consistente em fraude para obtenção de benefício de amparo assistencial ao idoso,
com a  utilização  de  documentos  supostamente  falsos,  inclusive  certidão  de  nascimento  com
registro tardio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Previdência
Social de que o benefício em questão encontra-se suspenso desde 01.02.2015 por constatação
de  fraude.  Infrutíferas  diligências  realizadas  pela  Policial  Federal.  Inexistência  de  elementos
mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível de investigação a
justificar novas diligências. Homologação do arquivamento.

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

092. Processo: JF/MOC-0006408-
08.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 282/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato qualificado (CP,
art. 171, § 3º), consistente em fraude para obtenção de benefício de amparo assistencial ao idoso,
com a  utilização  de  documentos  supostamente  falsos,  inclusive  certidão  de  nascimento  com
registro tardio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação de que o benefício
em questão  encontra-se  suspenso  desde  01.08.2014  por  não  atendimento  a  convocação  da
agência da Previdência Social. Infrutíferas diligências realizadas pela Policial Federal. Inexistência
de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível de
investigação  a  justificar  novas  diligências.  Homologação  do  arquivamento,  sem  prejuízo  do
disposto no art. 18 do CPP.

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

093. Processo: JFRJ/NTR-0500974-
46.2016.4.02.5102-INQ

Voto: 481/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros de origem
estrangeira. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Aplicação do art.
28  do  CPP c/c  art.  62,  IV  da  LC 75/93.  Conforme a  Orientação  nº  25/2016 da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se
adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
de condutas que cobra a persecução penal.  No presente caso, foram apreendidos apenas 46
(quarenta  e  seis)  maços de  cigarros  de origem estrangeira,  o  que,  excepcionalmente,  impõe
reconhecer como insignificante a conduta investigada. Insistência no arquivamento.

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

094. Processo: JF/RR-0003349-94.2016.4.01.4200-
INQ

Voto: 279/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
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DE RORAIMA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a subtração de um celular funcional da ANATEL mediante
o emprego de grave ameaça e de arma de fogo. Suposta prática do crime de roubo majorado. CP,
art. 157, §2º, I. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatação de que o
celular roubado é de propriedade da companhia de comunicações EMBRATEL e estava cedido
em regime de comodato à ANATEL. Inocorrência de subtração de um bem público. Inexistência de
lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou suas entidades. Informes de que o crime já
foi julgado pela Justiça Estadual. Desnecessidade de declínio de atribuição em favor do Ministério
Público Estadual. Homologação do arquivamento.

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

095. Processo: PRM-JND-3422.2015.000205-4-INQ Voto: 69/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  estelionato  em  face  do  INSS.
Recebimento  indevido  de  benefício  de  amparo  ao  idoso  tendo  em  vista  que  a  esposa  do
investigado é titular de benefício de aposentadoria por idade em valor um pouco maior que um
salário-mínimo e, por isso, não preencheria o requisito de natureza econômica (renda familiar per
capita seria superior a  do salário mínimo). CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Entendimento jurisprudencial firmado em analogia ao art. 34, parágrafo único,
da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) que desconsidera, para o cálculo da renda familiar per
capita, os benefícios já percebidos pelo grupo familiar. Conclusão de que o investigado fazia jus
ao benefício. Irrelevância da informação que, no caso, deixou de ser prestada ao INSS. Elementar
vantagem ilícita" não caracterizada. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

096. Processo: DPF/RDO/PA-00038/2014-INQ Voto: 160/2017 Origem: GABPRM1-ISS - IGOR DA 
SILVA SPINDOLA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEÍS CRIMES CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E
CONTRA  AS  RELAÇÕES  DE  CONSUMO.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES
(ENUNCIADO N° 33  2ª CCR). O ART. 109, VI, PRIMEIRA PARTE, DA CF/1988 NÃO PREVÊ
RESSALVAS,  ABARCANDO  TODOS  OS  CASOS  QUE  ENVOLVAM  DELITOS  CONTRA  A
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CAPAZES DE
JUSTIFICAR A ATRIBUIÇÃO DO MPF NA PERSECUÇÃO DO DELITO CONTRA AS RELAÇÕES
DE CONSUMO.  COMPETÊNCIA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR,  IN CASU,  TÃO
SOMENTE O CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
DO DECLÍNIO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL .  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possíveis  delitos  contra  as
relações  de  consumo  e  contra  a  organização  do  trabalho,  tendo  em  vista  notícias  de  que
matadouros e frigoríficos estariam comercializando seus produtos sem a devida fiscalização, bem
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como não estariam cumprindo a legislação trabalhista,  mormente no que toca à utilização de
Equipamento de Proteção Individual. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio
de  suas  atribuições,  aduzindo  que  ambos  os  delitos  são  de  atribuição  do  Ministério  Público
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. No suposto crime contra as relações de consumo, de outro lado,
inexiste lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência, nesse ponto, de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. 6. Não homologação do declínio
de atribuições e designação de outro membro para prosseguir na persecução do delito contra a
organização do trabalho e homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual
tão somente quanto ao crime contra as relações de consumo.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuições e designação de outro membro para prosseguir na persecução do delito
contra a organização do trabalho e homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual tão somente quanto ao crime contra as relações de consumo, nos termos do voto do(a)
relator(a).  Participaram  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca  Friescheisen  e  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

097. Processo: 1.17.004.000142/2016-50 Voto: 223/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  na  qual  se  relata  a  prática  de
irregularidades por dirigentes de sindicato em Linhares/ES, consistentes na utilização de verbas
do sindicado para fins pessoais e investimento em campanha eleitoral para vereador. Pleito de
intervenção do Ministério Público para que sejam convocadas novas eleições sindicais.Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Hipótese de supostas irregularidades no funcionamento
de sindicato, no que tange à administração e gestão de verbas. Eventuais demandas coletivas
que decorram dos fatos descritos são de atribuição do Ministério Público do Trabalho. Caso o
MPT, porventura, apure indícios da prática de algum ilícito criminal no qual exista lesão direta a
bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  suas  entidades,  o  Ministério  Público  Federal  será
comunicado para a tomada das medidas cabíveis. Homologação do arquivamento e remessa de
cópias ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 84-II, da LC nº 75/93.

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

Homologação do Declínio de atribuição

098. Processo: 1.11.001.000414/2016-65 Voto: 144/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Procedimento  administrativo  instaurado,  a  partir  de  manifestação  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, para apurar possível  prática das infrações penais de falsificação de
documento,  uso  de  documento  falso  e  exercício  ilegal  da  profissão.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  33   2ª  CCR).  Representado  que  teria  supostamente  atuado  na
Secretaria de Assistência Social do Município de Taquarana/AL, na condição de Assistente Social,
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utilizando-se de diploma e registro  profissionais  falsos.  Absorção da Falsificação pelo  uso de
documento falso. Apresentação dos documentos falsificados perante órgão municipal. 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. 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
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

099. Processo: 1.14.000.003301/2016-10 Voto: 475/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a
fins terapêuticos ou medicinais (CP, art. 273). Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR).
Comercialização  de  medicamentos  sem  registro  na  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária
ANVISA. O fato de os medicamentos não terem registro na ANVISA não tem o condão, por si só,
de atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. A
competência da Justiça Federal  para o presente caso somente seria justificável se a conduta
delituosa atingisse,  de forma direta,  os bens,  serviços ou interesses da União  in casu,  mais
especificamente, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ,  o que não ocorre no caso dos
autos. Ausência de indícios de origem estrangeira do medicamento. Precedente do STJ: CC nº
120.843/SP, Terceira Seção, Ministra Laurita Vaz, DJe: 27/03/2012. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

100. Processo: 1.15.000.002836/2016-36 Voto: 496/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

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

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

101. Processo: 1.15.003.000498/2016-78 Voto: 483/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação anônima apresentada na Sala de Atendimento
ao Cidadão do MPF, noticiando suposta prática do crime de apropriação indébita. Narrativa de que
uma determinada pessoa, de posse do cartão magnético de seu genitor, recebe mensalmente o
benefício previdenciário titularizado pelo pai e não repassa os valores ao beneficiário. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A vítima direta dessa apropriação indébita é
um particular, não o INSS. Fatos que não são de competência da Justiça Federal, uma vez que
não  houve  afronta  direta  a  interesses,  bens  ou  serviços  da  União.  Inexistência  de  qualquer
informação acerca de irregularidades no procedimento de concessão do benefício. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

102. Processo: 1.17.002.000004/2017-71 Voto: 492/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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 relata o representante que pessoas estariam sendo ludibriadas com a venda de
falsos diplomas por institutos de ensino que não possuem cadastro junto ao MEC. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas que denotam suposta
prática  de  crime  de  estelionato  contra  particulares.  Eventuais  prejuízos  em  detrimento  do
patrimônio e boa-fé de particulares. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

103. Processo: 1.18.000.003854/2016-23 Voto: 477/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsidade ideológica em documento público (RG), praticado em
detrimento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. CP, art.  299. Revisão de
declínio  de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).  Documento expedido por  órgão estadual.
Inexistência  de lesão direta  e  específica  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. Precedentes do STJ, Terceira Seção: CC nº 112.984/SE,
DJe  7/12/2011;  CC  nº  115.285/ES,  DJe  09/09/2014.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

104. Processo: 1.20.000.001823/2016-80 Voto: 490/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação formulada por empresa privada, na qual
aponta supostas irregularidades envolvendo determinado sindicato no Estado do Mato Grosso e
seus  dirigentes,  além  de  crimes,  em  tese,  de  formação  cartel;  patrocínio  infiel/simultâneo  e
extorsão. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

105. Processo: 1.20.005.000182/2016-04 Voto: 80/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, na qual a representante informa a demora no cumprimento de sentença de ação de
conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez acidentária, em razão de inércia da
advogada que contratou; o desentendimento que teve com ela e a ameaça que recebeu de sua
procuradora  de  que  poderia  cortar  sua  aposentadoria.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº  32 da 2ª  CCR).  Constatação de que a sentença em questão foi  proferida em
26.10.2016, tendo havido a interposição de recurso de apelação na ação de conversão de auxílio-
doença em aposentadoria por invalidez acidentária, o qual foi recebido com efeito suspensivo em
05.02.2016. Inocorrência de demora no cumprimento da sentença. Eventual crime de ameaça
praticado contra particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou
suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

106. Processo: 1.22.020.000208/2016-43 Voto: 59/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual relata o representante que ao dar início ao procedimento para o recebimento do
benefício de seguro-desemprego descobriu que havia empresa ativa aberta em seu nome por um
ex-empregador, bem como que se lembra de ter assinado um documento em cartório, do qual
desconhecia o seu teor, para o contador da empresa na qual trabalhou. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposto crime de estelionato contra particular. Prejuízo
em detrimento  da  boa-fé  e  do  patrimônio  de  particular.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,
serviços e interesses da União ou suas entidades. Carência de elementos de informação capazes
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

107. Processo: 1.22.024.000269/2016-71 Voto: 284/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

40



Ata da 670ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00029683/2017

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir  de ofício encaminhado pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária  ANVISA, noticiando a autuação de determinada empresa por fabricar e comercializar
produto sem registro no órgão competente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da 2a CCR). Possível crime previsto no art. 273, caput e §§1º, 1º-A e 1º-B, do Código Penal.
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Parquet Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

108. Processo: 1.23.006.000243/2016-11 Voto: 245/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado a partir  de manifestação apresentada perante
Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  se  narra  a  prática  de  condutas  que  configuram
possíveis crimes de ameaça e de esbulho possessório de terras oriundas de assentamento do
INCRA.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  De  acordo  com os
manifestantes, 21 (vinte e uma) famílias foram ameaçadas por um fazendeiro, acompanhado de
um delegado de polícia e de homens armados com rifles, e retiradas à força de um assentamento
localizado no município de Ipixuna do Pará/PA. Hipótese de possível invasão de terras loteadas
pelo INCRA, configuradora, em tese, do delito de esbulho possessório cometido contra particular.
Conduta que não apresenta ameaça à titularidade da terra. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

109. Processo: 1.25.011.000163/2016-12 Voto: 234/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  apresentada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão  informando  a  suposta  prática  do  crime  de  ameaça.  CP,  art.  147.
Narrativa genérica de que no Assentamento Milton Santos, em Planaltina do Paraná/PR, um dos
líderes do MST local fica tentando ganhar dinheiro em cima dos demais assentados, por meio de
ameaças  e  intimidações,  além  causar  tumulto  na  relação  dos  assentados  com  o  município.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual crime praticado contra
particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou suas entidades.
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

110. Processo: 1.27.001.000232/2016-24 Voto: 472/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do desmembramento de representação sigilosa, que aponta
supostas irregularidades no Município de Massapê. Relato de desvio de verbas municipais, porte
ilegal de arma, compra de votos na Câmara de Vereadores e disparo de arma de fogo. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

111. Processo: 1.30.001.004251/2016-34 Voto: 238/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o crime de uso de documento público falso. CP, art. 304.
Pessoa ainda não identificada que vem utilizando um documento de CPF falsificado para, em
nome  de  terceiro,  contrair  obrigações  e  débitos  com  estabelecimentos  comerciais  diversos.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo em detrimento da boa-
fé e do patrimônio de particulares. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

112. Processo: 1.30.015.000117/2016-13 Voto: 132/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho. CP, art. 334.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32   2ª  CCR).  Apreensão  de  acessórios,
brinquedos  e  roupas  com  sinais  de  contrafação.  Configuração,  em  tese,  de  crime  contra  a
propriedade industrial. Lei nº 9.279/96. Ausência de indícios de internalização das mercadorias
contrafeitas.  Inexistência de elementos de informação capazes de justificar, até o momento,  a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução.  Precedentes  do  STJ  (CC  nº
130.595/PR,  Terceira  Seção,  DJe  30/04/2014)  e  da  2ª  CCR  (Procedimento  MPF  nº
1.14.000.002827/2014-11,  612ª  Sessão  de  Revisão,  24/11/2014,  unânime).  Homologação  do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

113. Processo: 1.30.020.000407/2016-80 Voto: 484/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa formulada em Sala de Atendimento ao
Cidadão do MPF. Relato de realização irregular de baile funk, organizado em área residencial do

42



Ata da 670ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00029683/2017

município  de  Itaboraí/RJ,  no  qual  ocorre  o  consumo de  bebidas  alcoólicas  e  de  drogas  por
menores  de  18  anos.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

114. Processo: 1.31.000.000174/2016-16 Voto: 494/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão,  na qual  se narra  diversos  casos  de  invasão de terras no Projeto  de Assentamento
Florestal Jequitibá, oriundo do INCRA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR). Hipótese de possível invasão de terras loteadas pelo INCRA, configuradora, em tese, do
delito de esbulho possessório cometido contra particular. Conduta que não apresenta ameaça à
titularidade da terra. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

115. Processo: 1.33.000.002012/2016-48 Voto: 259/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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 relata o representante ter recebido e-mail com oferta de serviço para retirada do
nome de devedores dos órgão de crédito. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª CCR). Circunstâncias fáticas que denotam suposta prática de crime de estelionato. Eventual
prejuízo em detrimento do patrimônio e boa-fé de particular. Inexistência de lesão direta a bens,
serviços  e interesses da União ou de suas entidades.  Carência  de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

116. Processo: 1.33.003.000404/2016-42 Voto: 225/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de violação de direito autoral. CP,
art. 184. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2ª CCR). Possível fabricação/venda
de roupas infantis falsificadas, evidenciadas em mensagens eletrônicas enviadas no aplicativo
WhatsApp. Vendedora que informa ter conseguido réplicas tigor e lilica. Ausência de indícios de
que os produtos comercializados sejam de procedência estrangeira. 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
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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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

117. Processo: 1.34.004.001301/2016-52 Voto: 476/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta fabricação de medicamento sem registro junto ao órgão competente (CP,
art. 273, §1º-B, I). Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR). Fabricação de medicamentos
sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária  ANVISA. O fato de os medicamentos
não terem registro na ANVISA não tem o condão, por si só, de atrair a competência da Justiça
Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. A competência da Justiça Federal
para o presente caso somente seria justificável se a conduta delituosa atingisse, de forma direta,
os bens, serviços ou interesses da União  in casu, mais especificamente, da Agência Nacional de
Vigilância  Sanitária  ,  o  que  não  ocorre  no  caso  dos  autos.  Ausência  de  indícios  de  origem
estrangeira do medicamento. Precedente do STJ: CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, Ministra
Laurita  Vaz,  DJe:  27/03/2012.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

118. Processo: 1.34.011.000614/2016-02 Voto: 276/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir  de ofício encaminhado pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária   ANVISA,  noticiando a autuação de determinada empresa por  fazer  propaganda de
produto sem registro junto ao órgão competente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32 da 2a CCR). Exposição do consumidor a erro ou confusão quanto à natureza, composição,
procedência  e  qualidade  do  produto  divulgado.  Eventual  caracterização  de  crime  contra  as
relações  de  consumo,  de  competência  da  Justiça  Estadual.  Inexistência  de  elementos  que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Parquet Federal para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

119. Processo: 1.35.000.002206/2016-79 Voto: 485/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa formulada em Sala de Atendimento ao
Cidadão do MPF. Relatos de assaltos; quadrilha de venda de drogas; boca de fumo; matadores de
aluguel; omissão da polícia; roubos, a mão armada, de celulares, motos, carros e residências;
venda  de  armar;  prostituição  e  ameaças  a  pessoas.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
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(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

120. Processo: PRM-JND-3422.2016.000049-2-INQ Voto: 148/2017 Origem: GABPRM1-JLPK - JOSE 
LUCAS PERRONI KALIL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de roubo por dois indivíduos
contra um carteiro a serviço dos Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências realizadas pela  Polícia  Federal  que não apontaram qualquer  informação relevante
acerca da identidade dos assaltantes. Afirmação do carteiro da ECBT de que não tem condições
de recordar  das  características  físicas  dos  autores  do crime,  seja  por  foto  ou  pessoalmente.
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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

121. Processo: SRPF-AP-00054/2016-INQ Voto: 488/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime tipificado no art. 2º da Lei nº
8.137/90 ou no art.  337-A do CP. Presidente de Câmara Municipal que não teria apresentado
GFIPs  relativas  aos  meses  de  12/2013,  12/2014  e  01/2015,  além de  haver  divergências  de
valores entre as GFIP e as GPS apresentadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Posterior constatação de que os fatos amoldam-se ao tipo do art. 1º da Lei nº 8.137/90, não
obstante a  instauração de inquérito  policial  para apurar  o  delito  previsto  no art.  2º  da Lei  nº
8.137/90, uma vez que a omissão em apresentar as GPIFs acabou gerando, em tese, a efetiva
supressão  das  contribuições  previdenciárias.  Conduta  que  não  se  amolda  completamente  a
nenhum dos incisos do art. 337-A do CP. Informes da Receita Federal de que não há ações fiscais
em  curso  ou  concluídas,  nem  representações  fiscais  para  fins  penais  em  face  do  órgão
investigado. Constituição definitiva do crédito tributário não verificada. Natureza material do delito.
Súmula Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa causa para prosseguir  na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

122. Processo: SRPF-AP-00081/2016-INQ Voto: 478/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a notícia da ocorrência de furto, em data incerta entre os
dias 30 e 31/01/2016,  de material  de obra de construção do prédio  do Tribunal  Regional  do
Trabalho da 8ª Região, em Macapá. CP, art. 155, §4º, I e II. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Diligências da Polícia Federal que não lograram êxito na identificação de
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possível autor do furto. Inexistência de câmara de segurança no local à época dos fatos. Ausência
de elementos necessários para o oferecimento da denúncia e de material suficiente para justificar
o  prosseguimento  das  investigações.  Inexistência  de  linha  investigativa  que  possa  vir  a
acrescentar  indícios  capazes de  elucidar  a  questão.  Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

123. Processo: 1.11.000.001254/2016-81 Voto: 474/2017 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 tentativa de estelionato na instrução do processo
nº  05189905-75.2016.4.05.8013.  Requerimento  em  juízo  de  benefício  de  aposentadoria,  na
qualidade de segurada rural especial, por quem sabia não fazer jus, visto que não era agricultora.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Suposta  fraude  passível  de  ser
descoberta pelas vias ordinárias no curso do processo, como verificado na hipótese. Eventual
deslealdade processual  enfrentada por meio de regras do CPC, que prevê a condenação do
litigante de má-fé ao pagamento de multa e ainda a punição disciplinar no âmbito do Estatuto da
Advocacia. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

124. Processo: 1.11.000.001366/2016-32 Voto: 139/2017 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 ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual aluna da Universidade Federal de Alagoas solicita ao Ministério Público Federal
que interceda junto aquela universidade para apurar suposto crime contra a honra praticado por
uma professora  dela.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Decurso  de  lapso
temporal superior a 06 meses entre o oferecimento da representação e a data na qual a vítima,
em tese, tomou ciência da autoria delitiva. Decadência do direito de queixa ou representação nos
termos  do  art.  38  do  CPP.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

125. Processo: 1.14.000.002688/2016-97 Voto: 87/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a  possível  prática  do  crime  de
sonegação fiscal. Lei nº 8.137/90, art. 1º, I. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Informação da Delegacia da Receita Federal em Feira de Santana/BA de que não há ações fiscais
em  curso  ou  concluídas,  nem  representações  fiscais  para  fins  penais  em  face  da  empresa
investigada. Constituição definitiva do crédito tributário não verificada. Natureza material do delito.
Súmula Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa causa para prosseguir  na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

126. Processo: 1.14.000.003146/2016-31 Voto: 491/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

127. Processo: 1.15.004.000138/2015-85 Voto: 52/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a  possível  prática  do  crime  de
sonegação fiscal, em virtude de suposta omissão de informações à Receita Federal do Brasil, em
declaração de imposto de renda de pessoal física referente ao ano-calendário de 2009, com o fim
de suprimir ou reduzir tributo. Lei nº 8.137/90, art. 2º, I. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Informação da Delegacia da Receita Federal em Sobral/CE de que inexiste procedimento
já aberto para apurar esse caso e de que os créditos possivelmente decorrentes desse fato estão
fulminados  pelo  instituto  da  decadência,  conforme  previsão  do  art.  173  do  Código  Tributário
Nacional. Constituição definitiva do crédito tributário não verificada. Natureza material do delito.
Súmula Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa causa para prosseguir  na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

128. Processo: 1.16.000.003771/2016-17 Voto: 46/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  para  apurar  possível  uso  de  laudo  falso  de  teste  de  produto  em
processo de registro de cosmético na ANVISA, visando sua posterior liberação e comercialização
em todo o território nacional. CP, art. 304. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Informação da ANVISA de que não foi identificado o uso do referido laudo para fins de registro de
produto  junto  àquela  Agência;  de que  se  desconhece  a origem do  documento  supostamente
falsificado  e  de  que  a  investigação  de  tal  fato  seria  arquivada  no  âmbito  administrativo.
Materialidade  delitiva  não  evidenciada,  uma  vez  que  não  foi  constatada  a  apresentação  de
documento falso à ANVISA. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

129. Processo: 1.16.000.004129/2016-47 Voto: 86/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada  para  apurar  suposto delito  de dano a uma cadeira  pertencente  à
Câmara dos Deputados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas
pela Polícia Legislativa na qual se constatou que houve apenas um incidente durante a realização
de seminário no Auditório Nereu Ramos. Inexistência de indício de um ilícito penal. Ausência de
linha investigativa que possa levar à identificação do responsável pelo dano. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

130. Processo: 1.19.000.002213/2016-14 Voto: 480/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada,  a  partir  de representação  formulada em Sala  de Atendimento ao
Cidadão, para apurar a prática, em tese, de ilícitos eleitorais por diversas pessoas que teriam sido
candidatas ao cargo de vereador nas eleições de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV). Ilícitos que consistiram na ausência de pagamento de dívida no valor de R$
11.736,26  supostamente  devidos  a  uma gráfica.  Em que pese  a  representação  mencionar  a
ocorrência de inúmeros ilícitos eleitorais e civis,  trata ela,  na verdade, de matéria meramente
patrimonial, consistente em dívidas por serviços prestados por empresa a particulares. Interesse
patrimonial individual e disponível, não havendo que se falar em atribuição do Ministério Público
para a apuração e eventual promoção de responsabilidade pela ocorrência dos fatos alegados.
Homologação do arquivamento.

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

131. Processo: 1.20.004.000219/2016-04 Voto: 482/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a prática, em tese, de falsificação de selo ou sinal público.
CP, art. 296, §1º, III. Relato de que pessoa teria criado um grupo em um aplicativo de troca de
mensagens (WhatsApp)  e  utilizado  o  brasão  da  Polícia  Federal  com o  objetivo  de  transmitir
mensagens sobre prefeito municipal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência
de indícios configuradores da materialidade delitiva.  Suposta utilização do símbolo  da Polícia
Federal em um grupo restrito do WhatsApp que não caracteriza uso público indevido de símbolo
ou ainda sua possível falsificação ou alteração com fins de ocasionar proveito próprio. Carência
de idoneidade para fazer crer ser aquele um meio de comunicação oficial. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

132. Processo: 1.22.000.000029/2017-25 Voto: 493/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação formulada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual aduz a noticiante, in verbis: quero manifestar a minha indignação, enquanto
cidadão, com o comportamento seletivo desse órgão. Isso é muito triste! A população não é tão
tola quanto se imagina. Seria bom que víssemos todos sem exceção. Até parece que é possível
todo o dinheiro de caixa 2 ser usado só num partido. Alguns são manipulados e não percebem,
mas muitos outros percebem e pega muito mal para a imagem desse órgão. Trabalhem com
isenção é o  que se espera de vocês.  Não pensem que somos todos ignorantes.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Representação que traz apenas comentários e  fatos
genéricos.  Ausência  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

48



Ata da 670ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00029683/2017

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

133. Processo: 1.22.003.000803/2016-97 Voto: 288/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação formulada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual relata a representante suposta lavagem cerebral que teria sido realizada em
seus parentes por uma igreja adventista.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).
Manifestação genérica que não forneceu nome e endereço, nem qualquer elemento que pudesse
identificar  os  responsáveis  pela  conduta  relatada.  Narrativa  que  carece  de  conteúdo  e  de
credibilidade.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

134. Processo: 1.22.021.000073/2016-14 Voto: 41/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
empresa sediada no município de João Pinheiro/MG, que deixou de enviar, no prazo legal, os
dados de comercialização relativos ao mês de março de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº
9.847/99. Cominação de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Atipicidade da conduta.
Falta  de  justa  causa  para  dar  prosseguimento  à  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

135. Processo: 1.23.005.000024/2016-34 Voto: 495/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  representação  apresentada  pelo
Banco da Amazônia (BASA), na qual comunica a possível ocorrência de crime previsto no art.
171, §2º, III, do CP (defraudação de penhor) e aquele disposto no art. 20 da Lei nº 7.492/86.
Investigado  que  embora  tenha  obtido,  por  intermédio  do  BASA,  recursos  provenientes  de
financiamento  no  âmbito  do  Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar
PRONAF   no  valor  de  R$  29.999,00,  não  foi  localizado  pelos  fiscais  do  BASA quando  da
verificação da correta aplicação do dinheiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Laudo de Fiscalização do PRONAF apontando que a propriedade em questão encontra-se
localizada na área indígena Apyterewa, demarcada em 2010, sendo ela nos dias atuais guardada
pela  Força  Nacional,  Polícia  Federal,  FUNAI  e  IBAMA.  Investigado  que  foi  expulso  da  terra
abruptamente  sem  poder  levar  consigo  todos  os  seus  pertences,  tais  como  pastagens
consolidadas, plantações de cacau em produção e benfeitorias, em virtude da demarcação de
terra indígena. Impossibilidade de se averiguar a correta aplicação do dinheiro em vistas dos
fatos.  Ausência de indícios de dolo por parte do investigado. Caso em que não demonstrada
conduta voluntária e consciente descrita nos tipos penais referidos. Ausência de dolo. Falta de
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justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

136. Processo: 1.23.005.000029/2016-67 Voto: 196/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  representação  apresentada  pelo
Banco da Amazônia (BASA), na qual comunica a possível ocorrência de crime previsto no art.
171, §2º, III, do CP (defraudação de penhor) e aquele disposto no art. 20 da Lei nº 7.492/86.
Investigado  que  embora  tenha  obtido,  por  intermédio  do  BASA,  recursos  provenientes  de
financiamento  no  âmbito  do  Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar
PRONAF   no  valor  de  R$  29.988,00,  não  foi  localizado  pelos  fiscais  do  BASA quando  da
verificação da correta aplicação do dinheiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Laudo de Fiscalização do PRONAF apontando que a propriedade em questão encontra-se
localizada na área indígena Apyterewa, demarcada em 2010, sendo ela nos dias atuais guardada
pela  Força  Nacional,  Polícia  Federal,  FUNAI  e  IBAMA.  Investigado  que  foi  expulso  da  terra
abruptamente  sem  poder  levar  consigo  todos  os  seus  pertences,  tais  como  pastagens
consolidadas, plantações de cacau em produção e benfeitorias, em virtude da demarcação de
terra indígena. Impossibilidade de se averiguar a correta aplicação do dinheiro em vistas dos
fatos.  Ausência de indícios de dolo por parte do investigado. Caso em que não demonstrada
conduta voluntária e consciente descrita nos tipos penais referidos. Ausência de dolo. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

137. Processo: 1.23.005.000502/2015-25 Voto: 168/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  representação  apresentada  pelo
Banco da Amazônia (BASA), na qual comunica a possível ocorrência de crime previsto no art.
171, §2º, III, do CP (defraudação de penhor) e aquele disposto no art. 20 da Lei nº 7.492/86.
Investigado que teria obtido, por intermédio do BASA, recursos provenientes de financiamento no
âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  PRONAF  no valor de R$
29.784,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Alegações do investigado de
que desconhece a celebração do contrato, que não é proprietário da fazenda, que não assinou
qualquer contrato de financiamento e que a assinatura constante nele não é verdadeira. Boletim
de ocorrência indicando que todos os documentos pessoais do investigado foram furtados em
data anterior ao contrato. Laudo fiscalizatório constatando a inexistência da referida propriedade.
Diligências que não lograram êxito em carrear aos autos elementos mínimos que possam levar à
elucidação dos fatos. Ausência de indícios 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

138. Processo: 1.23.007.000028/2015-11 Voto: 487/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a tentativa, em tese, de estelionato previdenciário e de
falsidade ideológica no curso de uma ação judicial, consistente na apresentação de documento
falso (contrato de compra e venda de bem imóvel entre pessoas físicas), com a finalidade de
obtenção de benefício de aposentadoria por idade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Próprio autor do fato que, durante audiência, afirmou ter devolvido a terra (supostamente
adquirida no contrato  de compra e  venda de bem imóvel  entre  pessoas físicas),  por  não ter
conseguido pagá-la. Suposta fraude passível de ser descoberta pelas vias ordinárias no curso do
processo, como verificado na hipótese. Eventual deslealdade processual enfrentada por meio de
regras do CPC, que prevê a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa e ainda a
punição disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

139. Processo: 1.25.011.000156/2016-11 Voto: 241/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
empresa  sediada  no  município  de  Paraíso  do  Norte/PR,  em  razão  de  irregularidades  na
escrituração  dos  livros  de  movimentação  de  combustível,  bem  assim  na  omissão  quanto  à
apresentação  dos  documentos  comprobatórios  de  estocagem  e  comercialização  de  etanol
hidratado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Infração  de  natureza
administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/99. Cominação de multa no valor de R$
27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais). Atipicidade da conduta. Falta de justa causa para
dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

140. Processo: 1.25.016.000098/2016-77 Voto: 212/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual relata a representante ter sido vítima de possível delito de desacato ao exercer a
função de fiscal de prédio nas eleições municipais ocorridas em 2016. Revisão de arquivamento
(LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Representante  que,  embora  devidamente  notificada  para  que
comparecesse ao MPF a fim de prestar depoimento acerca dos fatos, não compareceu à oitiva,
nem  apresentou  justificativa  para  sua  ausência.  Falta  de  elementos  mínimos  a  justificar  a
deflagração de investigação. Homologação do arquivamento.

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

141. Processo: 1.26.005.000314/2016-76 Voto: 171/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar supostas tentativas de furto contra a agência dos Correios
localizada na cidade de Águas Belas/PE, ocorridas entre os dias em 07 e 08/09/2016. CP, art. 155
c/c art. 14, II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Uma imagem turva, de um
indivíduo de boné, de costas para a câmara do CFTV, constitui a única prova da suposta autoria
delitiva.  Falta  de  perspetiva  de  êxito  nas  investigações.  Material  insuficiente  para  justificar  o
prosseguimento  das  investigações  ou  a  requisição  de  inquérito  policial.  Inexistência  de  linha
investigativa que possa vir a acrescentar indícios capazes de elucidar a questão. Ausência de
indícios de autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

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

142. Processo: 1.29.002.000314/2008-84 Voto: 301/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar eventual prática de crime contra a
Administração Pública, previsto no art. 337-A, III, do CP. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art. 62, IV). Caso que aguarda o julgamento, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
CARF,  dos  recursos  interpostos  pelo  contribuinte,  autuado  nos  autos  dos  Procedimentos
Administrativos Fiscais n. 11020.004596/2008-61 e n. 15949.000024/2010-16. Na pendência de
decisão definitiva  sobre o recurso interposto  pela parte,  não ocorre  a constituição do crédito.
Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Após o trânsito em julgado na esfera
administrativa, por imposição legal, a autoridade fiscal deverá oferecer Representação Fiscal para
Fins Penais ao MPF. Ausência de justa causa, no momento, para continuidade da persecução
penal.  Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.33.000.001637/2012-69, Voto nº 5444/2016,
Sessão nº 655, 08/08/2016. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

143. Processo: 1.29.008.000668/2009-50 Voto: 473/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar eventual prática de crime contra a
ordem tributária.  Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Caso  que  se  encontra
sobrestado, no aguardo de julgamento,  pela Delegacia da Receita Federal  de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, do recurso interposto pelo contribuinte autuado nos autos do Procedimento
Administrativo  Fiscal  n.  11020.723699/2012-18.  Na  pendência  de  decisão  definitiva  sobre  o
recurso interposto pela parte, não ocorre a constituição do crédito. Natureza material do delito.
Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.  Após  o  trânsito  em  julgado  na  esfera  administrativa,  por
imposição legal, a autoridade fiscal deverá oferecer Representação Fiscal para Fins Penais ao
MPF. Ausência de justa causa, no momento, para continuidade da persecução penal. Precedente
da  2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.33.000.001637/2012-69,  Voto  nº  5444/2016,  Sessão  nº  655,
08/08/2016. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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144. Processo: 1.30.005.000453/2015-96 Voto: 253/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a  possível  prática  do  crime  de
sonegação fiscal desde o ano de 2016, em virtude de suposta omissão de informações à Receita
Federal do Brasil, em declaração de imposto de renda de pessoal física, com o fim de suprimir ou
reduzir  tributo.  Lei  nº  8.137/90,  art.  1º.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Informação da Delegacia da Receita Federal em Niterói/RJ de que não há ações fiscais em curso
ou  concluídas,  nem representações  fiscais  para  fins  penais  em face  da  pessoa  investigada.
Constituição definitiva  do crédito tributário não verificada. Natureza material  do delito.  Súmula
Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

145. Processo: 1.30.005.000506/2016-50 Voto: 248/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho
de Niterói/RJ, informando a constatação de duplicidade de ações. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Autor que, patrocinado pelos mesmos advogados, propôs uma segunda
ação (com petições iniciais contendo pedidos idênticos) após o trânsito em julgado da sentença
no primeiro processo e ainda compareceu a duas audiências no segundo processo sem fazer
qualquer menção à ação anteriormente distribuída. Suposta fraude passível de ser descoberta
pelas vias ordinárias no curso do processo, como verificado na hipótese. Eventual deslealdade
processual enfrentada por meio de regras do CPC, que prevê a condenação do litigante de má-fé
ao pagamento de multa e ainda a punição disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

146. Processo: 1.30.015.000139/2016-75 Voto: 226/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de contrabando. Importação ilegal de máquina de caça-níqueis, realizada
em 26.05.2008. Promoção de arquivamento fundada na prescrição da pretensão punitiva estatal.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido antes da entrada em vigor da
Lei nº 13.008/2014, que alterou o CP. Pena máxima aplicável, na época do fato, equivalente a 4
(dois) anos de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal. CP, art. 109, inc. IV. Extinção da
punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

147. Processo: 1.36.001.000304/2016-24 Voto: 489/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

Outras deliberações(Arquivamento)

148. Processo: 1.14.004.001989/2016-63 Voto: 479/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do encaminhamento pela 6ª Vara do Trabalho de Feira de
Santana/BA  de  cópia  da  sentença  proferida  nos  autos  do  processo  n.  0000822-
61.2016.5.05.0196. Relato de contratação sem prévio concurso público pelo Município de São
Gonçalo dos Campos/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento da
promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Circunstâncias fáticas
que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar, até o
momento,  a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.  Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

149. Processo: 1.36.001.000100/2016-93 Voto: 39/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Termo de Declarações elaborado em Sala de Atendimento
ao  Cidadão,  na  qual  os  denunciantes  relatam que  engenheiro  agrônomo,  auxiliado  por  dois
policiais  militares,  estaria  fazendo a medição de uma área dentro de gleba que foi  objeto de
reforma  agrária  pelo  INCRA,  para  posterior  confecção  de  documentos  falsos  destinados  à
obtenção ilegal da titularidade das terras (grilagem). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV) e de declínio de atribuição (Enunciado n° 32  2ª CCR).  1) Inexistência de indícios de
produção  de  documentos  contrafeitos  para  a  regularização  de  terras,  seja  por  parte  do
representado,  seja  por  parte  dos  representantes.  Conflito  possessório  entre  particulares  que
deverá ser resolvido perante o juízo competente. Homologação do arquivamento. 2) A conduta
dos dois policiais envolvidos em possíveis práticas de serviço de segurança armada a grupo de
agrimensores  deve  ser  apurada  pelo  Ministério  Público  Estadual,  responsável  pelo  controle
externo da atividade dos policiais civis e militares. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

150. Processo: JF-AM-0011796-64.2016.4.01.3200-
INQ

Voto: 452/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

54



Ata da 670ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00029683/2017

AMAZONAS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (CP,  ART.  171,  §3º).
ARQUIVAMENTO COM BASE NA PRESCRIÇÃO PELA PENA VIRTUAL. DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO (CPP, ARTIGO 28). ENUNCIADO 28 DESTE COLEGIADO. INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática
do crime de estelionato majorado, tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, consistente no
recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito da titular entre 05/2004 e 02/2010.
2.  O Procurador da República promoveu o arquivamento com base na prescrição antecipada
(virtual), vez que o último saque ocorreu há quase 7 (sete) anos (fevereiro/2010). 3. Discordância
do Magistrado. 4. Enunciado 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
em questão (artigo 171, § 3º, do CP) é superior a quatro anos, a prescrição somente ocorre em 12
anos, conforme a regra prevista no artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a contar do último ato
de execução, qual seja, em fevereiro de 2010, a prescrição da pretensão punitiva estatal dar-se-á
em 2022.  7.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

151. Processo: JF/CE-0007246-74.2007.4.05.8100-
INQ

Voto: 512/2017 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 LAVAGEM DE DINHEIRO (PRATICADO ANTES
DO ADVENTO DA LEI  Nº  12.683/2012)  COM ANTECEDENTE EM POSSÍVEIS DELITOS DE
EVASÃO  DE  DIVISAS,  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  DROGAS  E  TERRORISMO.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS DELITOS DE LAVAGEM DE ATIVOS E CONTRA O
SFN,  COM  AMPARO  NA AUSÊNCIA DE  INDÍCIOS  DE  MATERIALIDADE.  REMESSA DOS
AUTOS  A  ESTE  COLEGIADO  (ART.  62,  INC.  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO
PREMATURO. NÃO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS ELUCIDATVAS. FORTES INDÍCIOS DE
AUTORIA E  MATERIALIDADE  DO  CRIME  DE  LAVAGEM,  ALÉM  DE  SUPOSTOS  CRIMES
AUTÔNOMOS DE SONEGAÇÃO FISCAL E FALSIDADES. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para
apurar suposto crime de lavagem de dinheiro (praticado antes do advento da Lei nº 12.683/2012),
com possíveis antecedentes em delitos de evasão de divisas, tráfico internacional de drogas e
terrorismo, além de delitos autônomos de sonegação fiscal e falsidades, tendo em vista envio ao
Ministério Público Federal de Relatório de Inteligência Financeira pelo Conselho de Controle de
Atividades Financeiras  COAF, informando movimentações atípicas realizadas pelo investigado,
em diversas contas correntes, própria e de terceiros, entre novembro de 2005 e outubro de 2006,
no importe  de  mais de 30 (trinta)  milhões de reais.  2.  Foram efetuadas diligências,  inclusive
quebra de sigilo bancário do investigado e de suas empresas, tendo o banco privado informado
não  mais  possuir  as  informações  judicialmente  requisitadas.  O  investigado  foi  ouvido  pela
Autoridade  Policial,  declarando  serem  as  atividades  milionárias  de  suas  empresas  frutos  de
captação de investidores no exterior. Após ter vista do relatório policial, o MPF obteve informações
sobre eventuais  débitos tributários das empresas investigadas.  3.  O Procurador da República
oficiante,  após  proceder  às  diligências  cabíveis,  promoveu  o  arquivamento  do  feito  quanto  à
infração  de  lavagem  de  ativos,  dada  a  não  comprovação  de  indícios  dos  crimes  federais
antecedentes e a atipicidade da conduta de internalizar irregularmente valores provenientes do
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exterior. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal  (art.  62,  inc.  IV,  da  Lei  Complementar  nº  75/93).  5.  Arquivamento  prematuro.  6.
Compulsando  os  autos,  se  verifica,  em relação  a  possível  crime  autônomo  tributário,  que  a
Receita Federal do Brasil informou haver créditos fiscais definitivamente constituídos em nome
dos investigados, não havendo, ainda, nenhum tipo de pagamento ou parcelamento da dívida.
Inclusive,  Membro anteriormente atuante  no feito  havia  determinado diligências,  no intuito  de
atualizar  informações  tributárias  e  ampliar  as  investigações  para  elucidar  o  crime  de
branqueamento de ativos, medidas essas que, no entanto, só foram parcialmente cumpridas. 7.
Laudo pericial que também atestou gritante incompatibilidade entre as declarações de rendas dos
investigados e as efetivamente auferidas e movimentadas, registrando, ademais, claros e fortes
indícios de ilicitudes nas constituições e funcionamento das sociedades empresárias aludidas. 8.
Indícios e provas de materialidade e autoria dos delitos de sonegação fiscal federal e falsidades
diversas. 9. Quanto à lavagem de dinheiro e à evasão de divisas, tem-se que o rastreamento
envolve remessas internacionais de valores para o Brasil, pelo que se faz necessário acionar o
Departamento  de  Recuperação  de  Ativos  e  Cooperação  Jurídica  Internacional.  10.
Movimentações atípicas realizadas pelos investigados que se mostram, até então, injustificadas,
sendo os valores exorbitantes, apontando para fortes indícios de autoria e de materialidade de
lavagem de ativos, havendo necessidade de confirmação, também, da não ocorrência da evasão
de  divisas,  com ampliação  das  investigações.  11.  Diligências  que  não  foram exauridas  para
perquirir a origem dos valores movimentados, a fim de se arquivar de forma segura e convincente
os autos em exame.  12. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do
MPF 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

152. Processo: JF/CE-0015759-89.2011.4.05.8100-
INQ

Voto: 420/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304). REVISÃO (CPP, ART. 28,
C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado  para  apurar  o  crime  de  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304),  em  razão  da
apresentação de exame médico falso à Caixa Econômica Federal com o intuito de realizar de
forma indevida saque do FGTS. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
do  feito  por  não  vislumbrar  dolo  na  conduta  da  investigada,  haja  vista  terceira  pessoa,  já
denunciada pelo crime de estelionato, ter arquitetado todo o esquema criminoso, tendo ludibriado
as demais pessoas envolvidas. Discordância do Juízo Federal. 3. 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.  4.  No  caso,  o  depoimento  da  investigada
demonstra que ela tinha pleno conhecimento de que não preenchia os requisitos previstos em lei
para realizar o saque do FGTS, sendo o meio utilizado para o saque sabidamente escuso. 5. Se,
de fato, não houve dolo da investigada, isto será verificado após o normal exame do contraditório,
pois  qualquer  ponderação  acerca  da  intenção  de  se  praticar  o  crime,  somente  poderá  ser
demonstrada no curso da instrução criminal,  quando se oportunizará a completa produção de
provas, submetidas ao contraditório e ampla defesa. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

153. Processo: JF/CF/BA-0003346- Voto: 504/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
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20.2016.4.01.3302-PROINVMP FEDERAL DE CAMPO 
FORMOSO/BA

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

Ementa: Inquérito  policial.  Supostos  crimes  de  estelionato  majorado  (Código  Penal,  artigo  171,  §  3º)
praticados em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Envio de 92 (noventa e dois)
casos  em  que  constatada  a  realização  de  saques  indevidos  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, após óbito dos titulares. Promoção de arquivamento do apuratório em Juízo pelo
Procurador  da  República  oficiante,  com  amparo  na  prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal,
calculada pela pena máxima cominada em abstrato, na ausência de indícios de autoria delitiva e
de lesividade das condutas perpetradas.  Discordância  do Magistrado,  que reputou genérica a
fundamentação. 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.  Inicialmente,  deve  ser  corrigido  o
número de casos apreciados, tendo o Parquet de origem computado 93, repetindo, todavia, na
promoção de arquivamento, o número de um dos processos analisados. No mérito, após detido
exame do apuratório, verificou-se que há: 1) 37 (trinta e sete) casos em que foi constatada a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada pela pena máxima cominada em
abstrato para o delito (CP, art. 109, inc. III). Decurso de mais de 12 anos das datas dos últimos
saques indevidos (entre 1995 a 12/2004). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). 2) 34
(trinta e quatro) caso em que houve recebimento indevido de até 03 (três) parcelas de benesse.
Aplicação  da  Orientação  nº  04/2013 desta  2ª  CCR.  3)  20  (vinte)  casos  em que se  aplica  o
Enunciado nº 68 deste Colegiado. Benesses que foram recebidas mediante utilização de cartões
magnéticos, sem procuradores legais ou representantes cadastrados, e sem elementos concretos
que permitam esclarecer os responsáveis pela vantagens indevidas,  bem como de diligências
capazes de modificarem o frágil panorama probatório atual. Decurso de mais de 10 (dez) 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

154. Processo: JF/MG-0060629-59.2016.4.01.3800-
NOTCRI

Voto: 379/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART.
62, IV. FATOS NARRADOS QUE CONFIGURAM, EM TESE, O CRIME DO ART. 16 DA LEI Nº
7.492/86.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, de crime
contra o Sistema Financeiro Nacional, previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86, tendo em vista que
administradores  de  associação  privada  estariam  praticando  operação  própria  de  instituições
financeiras sem a devida autorização, consistente na implementação e execução de contratos
tidos como de seguro. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito,
aduzindo que os contratos firmados entre a entidade investigada e seus associados não ostentam
características que os tornem típicos contratos de seguro. Discordância do Juiz Federal. Remessa
dos autos à 2ª CCR/MPF. 3. Das informações constantes dos autos, verificam-se indícios de que a
associação investigada  atuou  sem a devida autorização  na  atividade  securitária,  incidindo  na
prática  do  crime  previsto  no  16  c/c  art.  1º,  parágrafo  único,  inciso  I,  da  Lei  nº  7.492/86.  4.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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155. Processo: JF/MOC-0006391-
69.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 384/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito policial.  Crime de estelionato (CP, art.  171, § 3º).  Apuração de transações bancárias
fraudulentas envolvendo conta corrente de cliente da Caixa Econômica Federal - CEF. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a realização de diversas diligências investigatórias
não foi possível colher elementos probatórios aptos a individualizar a autoria delitiva. Fatos que
datam  do  ano  de  2009.  Aplicação  da  Orientação  nº  26  da  2ª  CCR  (A antiguidade  do  fato
investigado,  o  esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  ou  a
inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso
concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP).
Homologação do arquivamento.

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

156. Processo: JF/MS-0009241-59.2016.4.03.6000-
PI

Voto: 421/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
MATO GROSSO DO SUL

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93.
Crime de injúria racial (CP, art. 140, §3°). Representação anônima encaminhada por particular por
meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando que após um elogio feito por ele a um
Deputado  Federal  em  sua  página  do  Facebook,  terceira  pessoa  teria  proferido  expressões
injuriosas de cunho racial contra o Deputado. O Procurador da República oficiante, considerando
o contexto político no qual o país se encontrava durante as eleições presidenciais, e defendendo a
adoção de critérios minimamente racionais a viabilizar a persecução penal,  além da pequena
lesividade da ofensa, promoveu o arquivamento dos autos. O Juiz Federal, por sua vez, entendeu
que a ofensa teria intensidade suficiente para justificar a continuidade das investigações. Em que
pese acompanhar o entendimento do Juízo no que se refere a intensidade das ofensas merecer a
continuidade  da  persecução  penal,  da  análise  dos  autos  verifica-se  não  existir  condição  de
procedibilidade para ação penal.  Isso, porque o parágrafo único do art.  145 do Código Penal
condiciona o início da ação penal nos crimes de injúria racial à representação do ofendido, o que
não existiu. No caso, as ofensas foram perpetradas no perfil da vítima, que ,ainda assim, quedou-
se  inerte.  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,
consequentemente, de justa causa para o prosseguimento do feito. Manutenção do arquivamento.

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

157. Processo: JF-RJ-2006.51.01.517559-5-INQ Voto: 434/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS (LEI 7.492/86,  ART. 22). REVISÃO
(CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar os crimes de evasão de divisas (Lei 7.492/86, art. 22), lavagem de
dinheiro (Lei 9.613/98, art. 1º, VI anterior à Lei 12.683/12) e sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90, art.
2º, I), em razão de movimentações financeiras feitas no exterior,  em contas não declaradas à
Receita  Federal,  descobertas  por  meio  de  operação  policial  que  desvendou  esquema  onde
correntistas relacionavam-se com várias empresas off-shore e doleiros, brasileiros e estrangeiros,
os  quais  mantinham  contas  em  bancos  localizados  em  Nova  Iorque.  2.  A Procuradora  da
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República  oficiante  promoveu o  arquivamento  do  feito  em razão  da  prescrição  de  pretensão
punitiva  estatal,  já  que  os  fatos  teriam se  dado em 2002.  3.  O Juízo  Federal,  por  sua  vez,
discordou da manifestação do parquet quanto ao crime de evasão de divisas, haja vista que foi
autorizada  pelo  Juízo  o  pedido  de  cooperação  internacional  que,  contudo,  não  teria  sido
localizado  pelas  autoridades  portuguesas.  Nessa  esteira,  sustentou  que  se  o  pedido  de
cooperação não foi localizado pelas autoridades portuguesas, isso se deu pela própria inércia do
órgão ministerial, sendo que a informação da cooperação internacional no sentido de ainda haver
contas do investigado no exterior poderia alterar o prazo prescricional, já que o crime de evasão
de divisas é classificado como permanente. 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. No caso, como bem sustentou o magistrado, verifica-se que há
diligência investigatória pendente capaz de alterar significativamente o panorama probatório atual,
além de não haver prova nos autos que o crime teria cessado no ano de 2002. Assim, existente
linha investigativa capaz de melhor elucidar os fatos, prematuro o arquivamento dos autos. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

158. 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
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 de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen. Participou da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

159. Processo: JFRS/SLI-5002830-
62.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 469/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
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SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).
TRIBUTOS  NÃO  RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  R$  173,81.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REMESSA  DOS  AUTOS  A  ESTE
COLEGIADO. ARQUIVAMENTO INADEQUADO. NOTÍCIA DE REITERAÇÕES DE CONDUTAS
DE MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA BAGATELA. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação
criminal instaurada para apurar o crime de descaminho (CP, art. 334), tendo em vista apreensão
de mercadorias de origem estrangeira, desacompanhadas de documentação comprobatória de
sua regular importação, com ilusão do pagamento dos tributos devidos no valor de R$ 173,81. 2.
Pedido  de  arquivamento  do  apuratório  em  Juízo  pelo  Procurador  oficiante,  com  base  na
insignificância,  uma vez que os valores dos tributos suprimidos são inferiores a R$ 20.000,00
(vinte mil reais), patamar previsto na Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda e abraçado
pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Discordância do Juiz Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão (art. 28 do CPP cc. o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 5.
Arquivamento inadequado. 6. Nos termos do Enunciado nº 49 deste Órgão Revisor: Admite-se o
valor fixado no art.  20, 'caput',  da Lei  nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração
da conduta. Contudo, no caso presente, não se afigura possível incidência do referido verbete
devido à notícia de cometimento reiterado de condutas de mesma natureza pela investigada. 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, a maioria,  deliberou pela  não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen. Participou da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

160. Processo: JF-SAN-0003164-47.2015.4.03.6104-
INQ

Voto: 510/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334).  PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO DO FEITO EM JUÍZO ANCORADO NA TESE DE OCORRÊNCIA DE MERO
ATO PREPARATÓRIO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTE
COLEGIADO (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO
INADEQUADO. CRIME EXAMINADO QUE É PLURISSUBSISTENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E
DE MATERIALIDADE DELITIVAS.  INÍCIO  DA EXECUÇÃO.  PRECEDENTES DESTA 2ª  CCR.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1.
Inquérito policial  que foi  instaurado para apurar  possível  crime de contrabando (CP, art.  334)
praticado por representantes legais de pessoa jurídica privada, tendo em vista importação de
mercadorias  proibidas  (óculos,  bolsas,  camisas,  dentre  outros  objetos,  todos  falsificados).  2.
Pedido de arquivamento do IPL em Juízo pelo Procurador da República oficiante, com amparo na
tese de que a Alfândega do Porto de Santos obstou a importação ainda na fase de pré-despacho,
antes do registro da Declaração de Importação  DI, de modo que não houve início de execução do
delito. 3. Discordância do Juiz Federal. 4. Remessa dos autos a este Colegiado (art. 28 do CPP
cc. o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 5. Arquivamento inadequado. 6. Indícios de autoria e de
materialidade delitivas.  7.  Crime de contrabando (CP, art.  334) que é plurissubsistente,  sendo
possível, aqui, o reconhecimento da tentativa, pois a conduta de importar pode compreender uma
série de ações que visem a introduzir o 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 caracterizada, contudo, a tentativa. 8. No
particular, os bens entraram fisicamente no território nacional, independentemente dos processos
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formais de sua internalização, razão pela qual, em juízo de cognição sumária, houve, no mínimo,
início de execução da atividade típica. 9. 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,  posicionamento que,  no entanto,  não deve prevalecer.  10.  Precedentes desta 2ª  CCR:
Processo n° 0012099-47.2013.4.03.6104, Sessão n° 602, de 04/08/2014, julgado à unanimidade;
Processo n° 0009661-53.2010.4.03.6104, Sessão n° 659, de 19/09/2016, julgado à unanimidade.
11. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

161. Processo: JF-SOR-INQ-0007359-
23.2016.4.03.6110

Voto: 417/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DO  ART.  183  DA  LEI  Nº  9.472/97.  FORNECIMENTO  DE
SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. REVISÃO (CPP, ART. 28,
C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado  para  apurar  suposto  crime  do  artigo  183  da  Lei  nº  9.472/97,  consistente  no
fornecimento  de  serviço  de  internet  via  rádio,  sem  a  devida  autorização  legal  do  órgão
competente.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante,  após  oferecer  denuncia  contra  dois
investigados,  promoveu  o  arquivamento  do  feito  em relação  ao  terceiro  investigado  por  não
vislumbrar co-autoria ou participação do mesmo no crime. Discordância do Juízo Federal. 3. 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. 4. No caso,
como  bem  asseverou  o  magistrado,  além  do  terceiro  investigado  ser  um  dos  sócios  do
empreendimento, era a única pessoa presente na estação quando da fiscalização perpetrada pela
Anatel, vindo, inclusive, a entregar aos agentes diversos documentos solicitados. Ainda, consta
que o investigado era o técnico instalador do serviço, além de padastro de uma das denunciadas,
elementos que indicam que o investigado participava ativamente da empresa e tinha ciência da
natureza irregular do serviço prestado. 5. Se,  de fato,  o investigado não teve participação na
empreitada criminosa, isto será verificado no curso da instrução criminal, quando se oportunizará
a completa produção de provas, submetidas ao contraditório e ampla defesa. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

162. Processo: JF-SOR-0001335-76.2016.4.03.6110-
PIMP

Voto: 392/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ART.
342).  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  ART.  28  do  CPP.
POSSIBILIDADE DE  REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS  QUE  PODEM ELUCIDAR OS
FATOS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta
prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342), no bojo de ação trabalhista. 2. Após prolação
da sentença da referida ação, a MM. Magistrada determinou o envio de cópias para o MPF para a
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apuração do crime de falso testemunho, ressaltando que as testemunhas prestaram depoimentos
extremamente opostos sobre fatos relevantes para o  deslinde da causa, fato que dificultou a
apreciação do juízo.  3.  O Procurador da República oficiante,  sem realizar  qualquer diligência,
promoveu o arquivamento do feito, considerando ausente potencialidade lesiva dos depoimentos,
uma vez que ambos foram desconsiderados pelo Juízo. 4. O Juiz Federal considerou prematuro o
arquivamento,  considerando  que  não  há  nos  autos  qualquer  diligência  apta  a  esclarecer  o
ocorrido. 5. No caso dos autos, após o recebimento da representação encaminhada pelo Juízo
Trabalhista, nenhuma diligência foi realizada, nem mesmo a oitiva dos envolvidos. 6. Somente
após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público
Federal poderá concluir, estreme de dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a
Ação Penal ou se deve requerer, de forma segura, o arquivamento do processo. 7. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

163. Processo: JF/SP-0006143-08.2016.4.03.6181-
PCD

Voto: 418/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: NOTICIA DE FATO. CRIME DE AMEAÇA (CP, ART. 147). REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93,
ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Noticia  de fato instaurada para apurar o
crime de ameaça (CP, art. 147), em razão de representação encaminhada por intermédio da Sala
de Atendimento ao Cidadão, dando conta que o representante, após ter efetuado denuncia contra
sociedade  empresária  ligada  a  associação  de  policiais,  estaria  sofrendo  ameaças.  2.  O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  por  entender  que  o
representante  não  apresentou  fatos  concretos  além  de  não  haver  materialidade  delitiva.
Asseverou,  ainda,  que mesmo sendo verdadeiro o fato,  este não ofenderia bens,  serviços ou
interesses  da  União.  3.  O  magistrado,  no  entanto,  discordou  da  promoção  do  arquivamento
aduzindo  não  se  tratar  de  denuncia  apócrifa  ou  narrativa  de  fatos  vagos  ou  imprecisos,
salientando existirem elementos que justificam, no mínimo, o convite do denunciante para que
fornecesse maiores detalhes sobre os fatos noticiados. Remessa dos autos à 2ª CCR. 4. De fato,
tendo o representante apresentado sua qualificação, além de ter fornecido dados que possibilitem
a comunicação com o mesmo, mostra-se recomendável o contato com o denunciante visando
obter mais informações acerca da denúncia, mormente para que se possa, inclusive, delimitar
melhor  os  fatos  visando  a  fixação  da  atribuição  para  continuar  na  investigação,  já  que  a
representação também cita o crime de evasão de divisas. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

164. Processo: JF/UMU-5006649-90.2014.4.04.7004-
IP - Eletrônico 

Voto: 419/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (CP, ART.
298), FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) E USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304).
REVISÃO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar os crimes de falsificação de documento particular (CP,
art. 298), falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de documento falso (CP, art. 304), em razão da
falsificação de cartões de ponto de empregado, e apresentação desses perante a Justiça do
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Trabalho  por  sociedade  empresária.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  do  feito  por  não  vislumbrar  autoria  delitiva  nem  elementos  que  permitissem
continuar com as diligências investigativas. Nesse passo, sustentou não haver nos autos prova
suficiente para individualizar a conduta e afirmar, categoricamente, que o responsável legal da
empresa  tenha  ele  próprio  feito  a  falsificação  ou  concorrido  de  qualquer  forma  para  sua
realização, tratando-se eventual imputação de responsabilização penal objetiva, rechaçado pela
Direito Penal  pátrio.  3.  O Juízo Federal,  por sua vez,  discordou da manifestação do parquet,
entendendo  o  investigado,  administrador  da  empresa,  pode  ser  apontado,  ainda  que
sumariamente, como responsável pela falsificação, mesmo que não tenha sido ele diretamente
responsável pela confecção do cartão de ponto falsificado, com a aposição de assinaturas falsas,
pois  tinha  possivelmente  o  domínio  do  fato  crime  e,  em  tese,  poderia  ser  indiciado  como
mandante. 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. No
caso, verifica-se do depoimento prestado pelo investigado que, apesar de ter afirmado não ter
conhecimento de quem seria o responsável na empresa pelos registros do controle de ponto dos
funcionários,  teria  se  comprometido  a  encaminhar  no  prazo  de  uma  semana  o  nome  e  a
qualificação do responsável, fato esse que não encontra registro nos autos de que tenha ocorrido.
Assim,  existente  linha  investigativa  capaz de  melhor  elucidar  os  fatos,  qual  seja  a  oitiva  do
responsável pelos registros de ponto dos empregados, prematura a conclusão de ausência de
autoria delitiva. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

165. Processo: 1.03.000.001845/2016-21 Voto: 431/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  ELEITORAL  (CE,  ART.  350).  MPF:  ARQUIVAMENTO  POR
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. 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.Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar
crime eleitoral consistente na inserção de declaração falsa para fins eleitorais (CE, art. 350). 2.
Consta dos autos que o investigado teria declarado endereço falso perante a Justiça Eleitoral.
Afim de verificar a veracidade da informação, foi efetuada diligência por Oficial de Justiça que
culminou em não encontrar o endereço procurado. Após requisição do Juízo Eleitoral, a Polícia
Civil obteve declaração do investigado que afirmou residir no local há 1 ano, e que o numeral de
sua residência é visível. 3. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento do apuratório
entendendo não haver materialidade delitiva. 4. O magistrado, por sua vez, ante a divergência de
informações  e  a  possibilidade  de  diligências  complementares,  entendeu  improcedente  o
arquivamento dos autos. Remessa à 2ª CCR. 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. No caso, além da divergência de informações,
verifica-se a ausência de qualquer prova documental apta a demonstrar que o investigado de fato
reside no endereço declarado. 7.  Assim, existindo diligências passíveis de melhor elucidar  os
fatos, prematuro o arquivamento do presente caderno apuratório. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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166. 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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (ART. 62, IV, DA
LC  N°  75/93).  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  RECURSO  RECEBIDOS  COMO  PEDIDO  DE
RECONSIDERAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  RECORRIDA.  REMESSA  AO  AO
CONSELHO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 1. Trata-se de procedimento
investigatório criminal instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 168-A do
Código Penal, em razão do não recolhimento das contribuições previdenciárias de servidores do
Município de Afonso Bezerra/RN. 2. O Procurador Regional da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito fundado na ausência de constituição definitiva do crédito tributário. 3. A 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na 649ª Sessão de Revisão, de
06/06/2016,  à  unanimidade,  deliberou  pela  não  homologação  do  arquivamento,  haja  vista  a
natureza  formal  do  aludido  crime,  determinando  a  designação  de  novo  membro  do  Parquet
Federal para adotar as providências cabíveis. 4. Irresignado, o Procurador Regional da República
oficiante apresentou embargos de declaração à 2ª CCR, por entender que a decisão teria se
restringido a analisar somente a natureza formal do delito. Nesse sentido, apontou omissão no
julgado  quanto  ao  fundamento  de,  independente  da  natureza  formal  ou  material  do  crime,
emprestar  ao art.  168-A,  por  razões de equidade,  o  mesmo tratamento  jurídico  do  crime de
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), que possibilita ao investigado, tendo
conhecimento do quantificação do débito, extinguir a punibilidade pelo pagamento ou suspensão
da pretensão punitiva  pela  via  do parcelamento.  Por fim, solicitou esclarecimento de como a
decisão recorrida pretende afastar a nova redação do art. 83 da Lei nº 9.430/96 por mera atecnia,
ou seja, sem declaração de inconstitucionalidade. 5. Recebimento do recurso como pedido de
reconsideração.  6.  Manutenção  da  decisão  por  seus  próprios  fundamentos,  acrescentando  a
argumentação desenvolvida no agravo regimental interposto pelo Procurador-Geral da República
no Inquérito nº 971/DF, ainda pendente de julgamento, quanto a natureza formal do crime previsto
no art. 168-A do CP, sendo desnecessário a prévia constituição do crédito tributário por parte da
administração fazendária para sua configuração 7. Ainda, referente a suposta omissão no julgado
recorrido, lembro que segundo jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, não
cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre algum
argumento  incapaz de  infirmar  a  conclusão  adotada.  Assim,  tem-se  que  o  julgador  não  esta
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador enfrentar apenas as questões
capazes  de  infirmar  a  conclusão  adotada  na  decisão.  Informativo  585  do  STJ  (EDcl  no  MS
21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). 8. Manutenção da decisão recorrida e remessa
dos  autos  ao  Conselho  Institucional  do  Ministério  Público  Federal  para  análise  do  recurso
interposto.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

167. Processo: DPF-CRA/MS-0119/2016-INQ Voto: 445/2017 Origem: GABPRM1-GGAMT - 
GABRIELA DE GOES ANDERSON 
MACIEL TAVARES

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

Ementa: Inquérito  policial  veiculando  a  ocorrência  de  possível  crime  de  receptação  (CP  art.  180)  e
adulteração de sinal  identificador de veículo  automotor  (CP, art.  311).  Revisão de declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Lesão à fé pública de órgão estadual (Detran). Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

168. Processo: SR/DPF/PA-00685/2016-INQ Voto: 433/2017 Origem: GABPR8-MABP - MELIZA 
ALVES BARBOSA PESSOA

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposto consumo de drogas (art. 28, Lei 11.343/06) em
razão de ter sido encontrado no domicílio  do investigado 9,09 gramas de Cannabis Sativa L.
(maconha).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de
conexão entre o fato noticiado e a investigação que deu azo ao cumprimento do mandado de
busca e apreensão no qual  se encontrou a droga. Inexistência  de qualquer indício  de tráfico
internacional de entorpecentes. Inexistência 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

169. Processo: 1.10.000.000735/2016-15 Voto: 425/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar possível crime de pedofilia (Lei nº 8.069/90, art. 241-A).
Compartilhamento  via  grupo  de  whatsapp  de  conteúdo  impróprio  envolvendo  crianças  e
adolescentes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Possível crime
praticado em locais de acesso restrito aos participantes da conversa. Não se constata o caráter de
internacionalidade,  ainda  que  potencial,  quando  o  panorama  fático  envolve  apenas  a
comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como
ocorre  na  troca  de  e-mails  ou  conversas  privadas  entre  pessoas  situadas  no  Brasil  (RE
628624/MG, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 29/10/2015). Ausência de indícios de divulgação
ou publicação de fotos e vídeos em sites,  blogs ou comunidades de relacionamento que são
acessíveis em qualquer lugar do planeta, bastando que a pessoa esteja conectada à internet e
pertença à rede social. Precedente STJ (CC 139090, Min. Felix Fisher, Dje 29/06/2015). Ausência
de  elementos  que  indiquem  transnacionalidade  na  conduta.  Inexistência  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

170. Processo: 1.12.000.001117/2016-18 Voto: 447/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de fato veiculando a ocorrência de crime de injúria (CP, art. 140,) praticado por médico
contra enfermeira em hospital estadual. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF).
Ausência  de  crime  praticado  contra  servidor  público  federal.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

171. Processo: 1.15.000.002981/2016-17 Voto: 437/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato autuada na Sala de Atendimento ao Cidadão relatando a possível 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 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

172. Processo: 1.15.000.003098/2016-44 Voto: 463/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposta prática dos crimes de constrangimento ilegal (CP, art.
146) e ameaça (CP, art. 147). Relato de que após reunião de condomínio, a representante foi
surpreendida por três indivíduos não identificados que afirmavam que essa teria filmado a reunião
de condomínio. Assim, exigiram o seu aparelho celular, com a intenção de deletarem as possíveis
imagens. Por fim, ao deixarem o imóvel, os três indivíduos alegaram quem achar ruim, leva bala.
(SIC). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Condutas criminosas praticadas
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  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

173. Processo: 1.17.001.000250/2016-52 Voto: 461/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de fato. Crimes de ameaça (CP, art. 147) e corrupção de menores (Lei nº 8.069/90, art.
244-B). Aliciamento de menores para o cometimento do crime de furto, ocorrido no município de
Cachoeiro de Itapemirim/ES. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

174. Processo: 1.22.000.005166/2016-75 Voto: 457/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposta prática dos crimes de lesão corporal, furto (CP, art. 129 e
155) e  de  tráfico  ilícito  de  entorpecentes (Lei  nº  11.343/06,  art.  33).  Relato  da existência  de
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diversos problemas envolvendo vizinhos e ex-marido da manifestante, tais como furto, dilapidação
de patrimônio e depósito de drogas em sua casa, além de agressões físicas diversas. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

175. Processo: 1.22.001.000460/2016-81 Voto: 454/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima que noticia supostos crimes de exploração sexual (CP,
art. 228) e rufianismo (CP, art. 230). Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2a CCR). Possível
ocorrência de exploração de mulheres de forma sexual no ambiente de órgão público estadual,
com possível  envolvimento de servidores. Ausência de informações quanto a envolvimento de
servidor  público  federal  no  cometimento  dos  crimes.  Inexistência  de  elementos  que  denotem
ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

176. Processo: 1.22.010.000388/2016-82 Voto: 460/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IPATINGA-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso
III) contra 3 (três) mulheres, ocorrido no município de Coronel Fabriciano/MG. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº  32 desta  2ª  CCR/MPF).  Ausência  de ofensa a bem, serviço  ou
interesse  direto  e  específico  da União,  de  suas  entidades autárquicas  ou de  suas empresas
públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

177. Processo: 1.22.012.000263/2016-32 Voto: 435/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
DIVINÓPOLIS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Representante alega ter sido vítima de possível crime de estelionato (CP, art.
171) ao realizar compras de produtos na internet e as mercadorias nunca lhe foram entregues.
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
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Cristina Fonseca Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

178. Processo: 1.25.000.004575/2016-42 Voto: 443/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada na Sala  de Atendimento ao Cidadão.  Representação de particular
noticiando crime de estelionato (CP, art. 171) cometido por empresa que negocia veículos usados
em  regime  de  consignação  e  após  a  venda  não  é  repassado  o  valor  correspondente  à
representante. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

179. Processo: 1.25.006.000659/2016-57 Voto: 448/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  informando  o  possível
cometimento do crime de estelionato (CP, art. 171). Representante alega ocorrência de descontos
em seus benefícios do INSS em virtude do filho ter efetuado empréstimos consignados em seu
nome sem o seu conhecimento. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).
Eventual prejuízo em detrimento do patrimônio de particular. Ausência de crime em detrimento do
INSS. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

180. Processo: 1.25.006.000665/2016-12 Voto: 444/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

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 o registro na ANVISA.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta a justificar a competência da Justiça Federal. Precedente do STJ
(CC 140578/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Terceira Seção. DJe de 20/11/2015). Não
ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça
Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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181. Processo: 1.27.000.001265/2016-00 Voto: 497/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de fato veiculando suposto crime de falsificação de documento público (CP, art. 297) e de
uso de documento público falso (CP, art. 304). Relato de falsificação de assinaturas de membros
do FUNDEB em pareceres de prestação de contas apresentados ao Tribunal de Contas do Estado
do  Piauí.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  Documentos
apresentados 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

182. Processo: 1.29.000.004144/2016-37 Voto: 518/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Possível  comércio ilegal de munição de calibre 32 (Lei  nº 10.826/03, art.  17).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Segundo precedentes
do Superior Tribunal de Justiça, o Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o
processo e julgamento dos crimes ali  previstos,  que continua sendo da Justiça Estadual  (CC
45483/RJ e 68529/MT), salvo quanto ao tipo previsto no art. 18 (tráfico internacional de arma de
fogo). Inexistência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas
entidades autárquicas  ou  de suas  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

183. Processo: 1.29.006.000390/2016-60 Voto: 462/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO GRANDE-RS

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. 204). Relato de que ex-aluna de instituição de ensino superior privada teria falsificado
assinatura e carimbo de um juiz do estado do Rio Grande do Sul. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Falsificação de assinatura e carimbo de Juiz de Direito. Não foi noticiado uso do
citado documento perante órgão federal. Documento apresentado a instituição de ensino privado.
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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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184. Processo: 1.29.020.000119/2016-46 Voto: 416/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta ocorrência do crime de falsidade ideológica em face da Junta Comercial
(CP,  art.  299).  Representação  noticiando  que  o  número  de  CPF  do  representado,  constou
erroneamente como sócio em Ata de Assembleia Geral Extraordinária de sociedade empresária,
quando em verdade era apenas empregado. Ata registrada na Junta Comercial. Execução Fiscal
movida contra  o  representado.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  A suposta
falsidade ideológica se deu em documento privado registrado pela Junta Comercial, o que não
justifica  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  o  caso.  Precedente  do  STJ  (CC
119.576/BA,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
09/05/2012,  DJe  21/06/2012).  Ainda,  o  simples  fato  do  documento  ter  surgido  nos  autos  de
execução fiscal também não é suficiente para, por si só, fixar a atribuição federal. No caso, não
houve uso de documento falso pelo investigado perante a Justiça Federal. De acordo com os
autos, foi a própria União que se utilizou de documento Consulta de Empresa para mover ação
fiscal contra o representado. Precedentes STJ (CC 117160, Min. Maria Isabel Gallotti, 10/10/2011;
CC 113887,  Min.  Vasco  Della  Giustina  ((Desembargador  convocado do TJ/RS)),  12/11/2010).
Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuição ao
Ministério Público Estadual.

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

185. Processo: 1.30.001.005508/2016-75 Voto: 515/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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 que traficantes de bairro carioca estariam em
conflito pelo controle dos locais do tráfico, aterrorizando moradores da região e colocando fogo
em ônibus. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Inexistência
de transnacionalidade na conduta noticiada. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

186. Processo: 1.30.004.000120/2016-58 Voto: 517/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPERUNA-RJ

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei
nº 11.343/06, art. 33) e ameça (CP, art.  147). Relato genérico de que um indivíduo ameaça e
agride  pessoas  e  ainda  vende  drogas  em  ruas  de  bairro  carioca.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Inexistência de transnacionalidade da conduta
noticiada. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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187. Processo: 1.30.005.000522/2016-42 Voto: 453/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar supostas práticas dos crimes previstos nos artigos 121 c/c
14,II, 129, 157, § 2º, I e II, e 158, todos do código penal e do crime previsto no artigo 4º, alínea a,
da Lei  1.521/51.  Representante  narra  que teria  sofrido ameaça de morte,  lesões  corporais  e
tentativa de homicídio por não ter conseguido pagar dívida contraída com agiotas. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Crimes praticados contra particular. Ausência
de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional no que tange ao suposto crime de
agiotagem. Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades.  Carência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação  do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

188. Processo: 1.31.001.000455/2016-69 Voto: 440/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JI-
PARANÁ-RO

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

Ementa: Notícia de fato.  Representação anônima. Suposta prática de crime de tráfico  internacional de
entorpecentes  (Lei  nº  11.343/06,  art.  33  c/c  art.  40,  I).  Noticiante  suspeita  que  particular,
proprietário  de  uma  empresa,  esteja  atuando  no  tráfico  internacional  de  drogas.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). No relato, as informações são frágeis para para
evidenciar o tráfico internacional de entorpecentes. Inexistência de indícios de internacionalidade
na conduta encetada. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

189. Processo: 1.34.009.000397/2016-91 Voto: 375/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PRES. PRUDENTE-SP

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

Ementa: Notícia de fato.  Crime de furto (CP, art.  155).  Furto de colete balístico que se encontrava no
interior de agência da Caixa Econômica Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32 da 2ª CCR). Diligências. Bem que pertencia a empresa privada. Informação da CEF de que
não sofreu qualquer prejuízo com o crime. Ausência de informações quanto a alguma suposta
responsabilidade da CEF na guarda do objeto. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Não Provimento do recurso
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190. Processo: DPF-UDI-00106/2015-INQ Voto: 511/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: IPL. SUPOSTO CRIME DO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO
APURATÓRIO ARRIMADA NA AUSÊNCIA DE DOLO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR.
COLEGIADO  QUE  DESIGNOU  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NAS
INVESTIGAÇÕES,  POR REPUTAR DOLOSA A CONDUTA DE USAR EQUIPAMENTOS NÃO
PASSÍVEIS  DE  CERTIFICAÇÃO  PELA  ANATEL.  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO.  NÃO
ACOLHIMENTO.  FUNDAMENTO  UTILIZADO  POR  ESTA  2ª  CÂMARA  PARA  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO QUE, POR SI SÓ, É CAPAZ DE INFIRMAR QUALQUER
OUTRA TESE AVENTADA PELO RECORRENTE.  MANUTENÇÃO INTEGRAL DO DECISUM.
REMESSA DO  RECURSO  AO  CIMPF.  1.  Recurso  administrativo  manejado  contra  decisão
proferida por esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos autos
do Inquérito Policial nº 00106/2015, o qual objetiva apurar crime descrito no art. 183 da Lei nº
9.472/97, tendo em vista exploração de serviço de radiofrequência, sem autorização da Agência
Nacional  de  Telecomunicações   ANATEL,  no  Município  de  Ituiutaba/MG,  com  utilização  de
transceptores não homologados (1  com potência  de 12,3  Watts  e os demais de potência  de
inviável medição), por responsável por sociedade privada de frota de táxi. A entidade teve suas
atividades interrompidas e foram apreendidos os citados equipamentos radiotransmissores pela
autarquia  federal.  2.  Promoção de arquivamento  do  apuratório  pelo  Procurador  da  República
oficiante,  com  arrimo  na  ausência  de  dolo  da  conduta  praticada,  já  que  o  agente  declarou
desconhecer a proibição de uso dos radiotransmissores. 3. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na dicção do art. 62, inc. IV, da Lei
Complementar  nº  75/93.  4.  Colegiado  que,  na 643ª  Sessão de Revisão,  à  unanimidade,  em
18/04/2016,  deliberou  pela  não  homologação  do  arquivamento  e  pela  designação  de  outro
Membro do Parquet Federal para prosseguir nas investigações, por reputar dolosa a conduta e
exigível  comportamento  diverso  de  usar  equipamentos  não  passíveis  de  certificação  pela
ANATEL, afastando, antes, tese que precisava ser combatida, da ausência de lesividade da ação,
pelo uso de equipamento de baixa potência, porém de origem ilícita. 5. Pedido de reconsideração
apresentado nos seguintes termos: 1. Rogata vênia, toda a fundamentação da decisão refere-se à
baixa potência não ser razão para arquivamento, com o que, inclusive, concordo. 2. Entretanto, o
caso refere-se à ausência de dolo por erro invencível de proibição. 3. Nestes termos, solicito a
reforma da decisão de fls.  54/57 da Eg. 2ª CCR..  6.  Não acolhimento do pleito veiculado. 7.
Fundamento utilizado por esta 2ª Câmara para não homologação do arquivamento que, por si só,
é  capaz de  infirmar  qualquer  outra  tese  aventada  pelo  recorrente.  8.  Baixa  potência  que  foi
mencionada para explicitar, inclusive como reforço, que, a despeito do uso de equipamentos de
potência  não  elevada,  por  serem  de  origem  ilícita,  não  implicam  ausência  de  lesividade.  9.
Desnecessidade  de  se  combater  a  todas  as  eventuais  fundamentações  existentes  na  peça
arquivatória. 10. Promoção examinada que se ancorou, todavia, tão só, na ausência de elemento
subjetivo do tipo, sem menção expressa a erro de proibição (que, na atual dogmática penal, é
causa de exclusão da culpabilidade, e não do dolo, pois este está ligado ao erro de tipo). 11.
Possível exclusão de culpabilidade que foi, ainda, repelida por este órgão revisor, ao ser atestada
a  exigibilidade  de  comportamento  diverso  da  conduta.  12.  Manutenção  integral  do  decisum
impugnado.  13.  Improvimento  do  recurso  e  remessa  dos  autos  ao  Conselho  Institucional  do
Ministério Público Federal.

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

Pelo Provimento do recurso

191. Processo: 1.29.012.000062/2015-01 Voto: 509/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO POR
ESTE  COLEGIADO.  REMESSA DO  RECURSO  AO  CIMPF.  CONSELHO  QUE  REPUTOU  A
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DECISÃO RECORRIDA PARCIALMENTE OMISSA. RETORNO DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR.
RECEBIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COMO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO. 1. Pedido de reconsideração interposto em face de decisão proferida por esta
2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal  na  Notícia  de  Fato  nº
1.29.012.000062/2015-01,  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária  (CP,  art.  168-A),  tendo  em vista  relato,  no  bojo  de  reclamação trabalhista,  de
ausência  de  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias  de  empregada.  2.  Promoção  de
arquivamento do apuratório pelo Procurador da República oficiante, com amparo na tese de que o
crime em apreço é omissivo material, dependendo, por isso, de constituição definitiva do crédito
tributário.  3.  Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal. 4. Colegiado que deliberou, por maioria, pela designação de outro Membro do
Parquet Federal para prosseguir na persecução penal, acolhendo entendimento do Relator de que
o delito analisado é de natureza formal e prescinde de prévio exaurimento da via administrativa. 5.
Procurador designado que apresentou pedido de reconsideração, requerendo o restabelecimento
da  titularidade  originária  para  oficiar  no  caso,  sob  alegativa,  em  síntese,  de  ter  sido  o
arquivamento  precipitado,  ante  a  necessidade de  diligências  complementares  para  conclusão
acerca  da  correta  tipificação  penal,  postulando,  ao  final,  em  caso  de  não  acolhimento  da
reconsideração, a remessa dos autos ao Conselho Institucional do MPF. 6. Deliberação unânime
desta 2ª CCR pelo não acolhimento do pedido de reconsideração formulado, restando assinalado
que,  diante  do inafastável  princípio  da  independência  funcional,  o  Procurador  originariamente
atuante nas investigações pode exarar seu entendimento acerca do caso, ainda que prematuro,
de modo que, designado o Recorrente para prosseguir  na caso,  detém este atribuição,  como
longa  manus,  para  proceder  à  devida  instrução  procedimental,  inclusive  justificando,  após
diligências,  eventual  correção  na  tipificação,  com  submissão  do  entendimento  a  este  Órgão
Revisor, se presentes hipóteses revisionais. 7. Remessa dos autos ao CIMPF, para análise do
recurso interposto. 8. Conselho que considerou haver no aludido pedido interesse e legitimidade
recursais, dada a ausência nos autos de elementos de materialidade delitiva, fato não apreciado
na decisão recorrida.  9. Retorno do feito a esta 2ª Câmara.  10.  Recebimento do pleito como
pedido  de  arquivamento.  11.  Quanto  ao  cogitado  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária  (CP, art.  337-A),  de fato,  não há justa  causa para a persecução penal,  ante a
caducidade  da  possibilidade  de  constituição  do  crédito  tributário.  12.  Já  quanto  ao  crime  de
apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), não há materialidade nem diligência viável a
buscar eventuais provas, pelo longo decurso de tempo, sobretudo por ser a sentença trabalhista,
de  fato,  genérica  em  torno  do  tema,  sem  as  mínimas  especificações.  13.  Homologação  do
arquivamento por fundamento parcialmente diverso.

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
Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

192. Processo: DPF/CZS-00103/2015-IPL Voto: 389/2017 Origem: GABPRM1-FSF - 
FREDERICO SIQUEIRA 
FERREIRA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de tráfico internacional de drogas (art. 33
c.c. com o art. 40, I, da Lei n.º 11.343/2006) e ambiental (Lei nº 9.605/98, arts. 29 e 40). Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Após a realização de diligencias investigatórias, não
foram colhidos quaisquer elementos indiciários da prática de crime de tráfico internacional de
entorpecentes.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Homologação  do  arquivamento  e
encaminhamento dos autos à 4ª CCR para análise de matéria afeta a sua atribuição.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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193. Processo: DPF/JZO/BA-0014/2015-INQ Voto: 513/2017 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de tentativa de homicídio (CP, art. 121 cc. art. 14, inc. II). Relato
de que indivíduos não identificados,  com uso de arma de fogo,  dispararam contra viatura  da
Polícia Rodoviária Federal, que passava 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.  Oitiva  dos policiais rodoviários,  que esclareceram os fatos,  mas não identificaram
nenhuma  característica  dos  suspeitos.  Foi  realizada  diligências  no  local  e  perícia,  que  não
conseguiram identificar os autores da infração. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

194. Processo: DPF/RDO/PA-00042/2006-INQ Voto: 502/2017 Origem: GABPRM2-TNVR - 
TATIANA DE NORONHA VERSIANI
RIBEIRO

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de lavagem de dinheiro (praticado sob a égide da Lei nº 9.613/98,
art.  1º,  inc.  I),  com antecedente em possível  crime de tráfico  internacional  de entorpecentes.
Movimentações  financeiras  atípicas  decorrentes  de  compra  e  venda  de  gados  entre  os
fazendeiros investigados e agentes envolvidos com o tráfico de drogas. Revisão de arquivamento
(art. 62, inc. IV, da LC n° 75/93). Diligências. Quebra de sigilo bancário. Laudo de perícia criminal
efetuada nos extratos bancários adversados que não apurou irregularidades que indicassem a
prática do crime de branqueamento de ativos. Destino e origem dos valores nas contas que não
apontou para vinculação com os agentes criminosos mencionados. Investigados que, conforme
análise  de  documentos  bancários  e  informações  patrimoniais,  efetivamente  desempenhavam
atividades econômicas agropecuárias na região, possuindo fazendas, não havendo indícios de
que a venda dos bois tenha inexistido, muito embora seja comum, como na presente hipótese, a
falta  de  formalização  de  contratos.  Todavia,  ainda  que  se  suspeitasse  que  essas  transações
pudessem não ter existido, não há mais diligências viáveis a serem realizadas no atual estágio
investigativo,  após o decurso de quase 16 (dezesseis)  anos da data dos fatos,  ocorridos em
02/2001 (prescrição iminente). Não se pode, ademais, cogitar que todas as vendas efetivadas na
região com os traficantes apontados tivessem por objetivo auxiliá-los na lavagem de capitais.
Oitiva dos investigados, que afirmaram desconhecer que os compradores estavam envolvidos em
delitos, só tendo tomado conhecimento da situação quando da ampla divulgação das condutas
criminosas em canais de televisão. Ausência de provas concretas da materialidade delitiva e de
diligências capazes de modificarem o panorama probatório atual. Inexistência de justa causa para
o prosseguimento do feito.  Eventual crime tributário de sonegação fiscal  que não constava,  à
época  dos  fatos,  do  rol  de  crimes  previstos  nos  incisos  do  art.  1º  da  Lei  de  Lavagem.
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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

195. Processo: SRPF-AP-00347/2015-INQ Voto: 436/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito Policial. Termo de declaração informando a possível prática de estelionato majorado (CP,
art.  171,  §3º)  por  beneficiário  do assentamento Maracá em desfavor  do Instituto  Nacional  de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências.  Conforme  informações  prestadas  pela  própria  autarquia  federal,  não  existem
benefícios em nome do investigado, o que impossibilita desvios e irregularidades nos créditos da
entidade. Deste modo, verifica-se ausência do crime supracitado, não se vislumbrando possíveis
diligências aptas a constatar sua ocorrência. Homologação do arquivamento.

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

196. Processo: SR/PF/CE-00752/2016-INQ Voto: 514/2017 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  crime de  furto  qualificado  (CP,  art.  155,  §  4ª,  inc.  I)  praticado  em
desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT, em 27/06/2016, no Município de
Fortaleza/CE.  Relato  de  arrombamento  do  veículo  pertencente  à  EBCT e  subtração  de  três
malotes.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências realizadas pela
Polícia Federal não apresentaram indícios suficientes para individualizar os suspeitos. Ausência
de imagens de circuito interno de segurança e de testemunha. Carência 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

197. Processo: 1.04.100.000383/2016-69 Voto: 422/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima para apurar a prática de compra de
votos pelo Prefeito do município  de Santo Antônio das Missões/RS. Noticia dando conta que
prefeito,  candidato  a  reeleição,  teria  realizado  obra  em  passeio  público  visando  beneficiar
residência específica. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Considerando à época
da  realização  das  obras,  bem  como  sua  extensão,  compreendendo  cinco  quadras,  não  se
vislumbra indícios mínimos de favorecimento de particular com a finalidade de obtenção de votos.
Inexistência de elementos mínimos da pratica de crime. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

198. Processo: 1.11.000.001347/2015-25 Voto: 439/2017 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$ 1.800,00. 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
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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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

199. Processo: 1.12.000.000751/2016-25 Voto: 446/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato veiculando o suposto crime de contrabando de cigarros (CP, art. 334-A). 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  autoria  e
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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

200. Processo: 1.14.000.001795/2016-06 Voto: 441/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Apuração de suposta prática do crime de sonegação de
autos de ação trabalhista por parte da patrona da causa (Art. 356 do Código Penal). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Autos  devolvidos  ao  cartório  judicial.
Inexistência  de  retenção  dolosa  por  parte  da  advogada  e  ausência  de  prejuízo  às  partes.
Homologação do arquivamento.

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

201. Processo: 1.15.001.000274/2016-86 Voto: 467/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, 168-A) na gestão do
Fundo Municipal de Educação no Município de RUSSAS/CE. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Valor  não repassado ao INSS no aporte  de R$ 1.033,25.  Consoante
entendimento  firmado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  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
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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
do princípio da insignificância ao caso. Homologação do arquivamento.

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

202. Processo: 1.16.000.003855/2016-42 Voto: 438/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato informando o possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Alegação de saque
indevido de valores de seguro desemprego de particular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). A Caixa Econômica Federal se manisfestou no sentido de que não houve crime, pois
os saques não ocorreram. Na verdade, os valores foram devolvidos ao Ministério do Trabalho e
Emprego. Ausência de materialidade para constatação 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

203. Processo: 1.16.000.004138/2016-38 Voto: 456/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Relato da utilização de crachá de identificação supostamente falso, que permitia
acesso ao Plenário da Câmara dos Deputados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Diligências. A seção de Identificação Funcional do departamento de polícia da Câmara
dos Deputados,  responsável  pela  emissão  de  crachás,  informou por  meio  de  memorando nº
37/2016, que não pode afirmar categoricamente a falsidade do documento. Ausência de provas da
materialidade  delitiva  e,  por  conseguinte,  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

204. Processo: 1.17.000.002399/2016-86 Voto: 442/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  ameaça  (art.  147  do  CP).  Representante  relata  se  sentir
ameaçado ao receber folha de papel com declarações contra sua pessoa em universidade onde
ministra aulas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência do elemento
subjetivo do tipo, qual seja a promessa concreta de injusta e grave lesão. Atipicidade. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

205. Processo: 1.20.000.001387/2016-49 Voto: 449/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

77



Ata da 670ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00029683/2017

Ementa: Notícia de fato. Representação instaurada a partir de expediente encaminhado pela Delegacia da
Receita Federal de Cuiabá contra contribuinte para apuração de cometimento de crime contra a
ordem tributária  -  sonegação (Lei  n.  8.137/90,  arts.  1º  e  2º)  no  período  compreendido  entre
01/01/99 a 31/12/2001. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em maio de 2004,
foi  constituído o crédito em desfavor do investigado, porém em virtude do decurso de tempo,
verifica-se a ocorrência da prescrição tendo em vista já transcorrido mais de 12 (doze) anos da
constituição do crédito (CP, Art. 109, III), não havendo justa causa para o prosseguimento do feito.
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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

206. Processo: 1.23.001.000008/2008-71 Voto: 503/2017 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 contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º,  inc.  IV)  atribuído  a  representante  legal  de  sociedade  empresária  privada.  Sonegação  de
tributos federais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Expedição de
ofício à Receita Federal. Informações de ausência de constituição definitiva do crédito fiscal em
análise,  em  razão  de  pendência  de  recurso  interposto  junto  ao  Conselho  Administrativo  de
Recursos Fiscais  CARF. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

207. Processo: 1.23.002.000003/2011-34 Voto: 451/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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 empresa privada, tendo em vista ter realizado pedido de
Restituição/Declaração de compensação com a finalidade de receber crédito tributário restituível a
terceiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Expedição de ofício à
Receita Federal, que informou não haver constituição definitiva do crédito fiscal em análise, pois
houve o cancelamento do crédito tributário por vício formal. Incidência da Súmula Vinculante nº 24
do Supremo Tribunal Federal na hipótese. Ausência do crime descrito. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

208. Processo: 1.24.000.000729/2016-64 Voto: 415/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática dos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A),
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e frustração de direito assegurado por
lei trabalhista (CP, art. 203). Denuncia anônima encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao
Cidadão dando conta que sociedade empresária estaria retendo e não repassando os valores
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descontados  dos  seus  empregados  ao  INSS,  além  do  descumprimento  de  obrigações
trabalhistas. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Oficiada, a Receita Federal do Brasil
informou  não  haver  procedimento  fiscal  contra  a  empresa  denunciada.  Denuncia
desacompanhada de elementos probatórios mínimos aptos a  justificar  o início  da persecução
penal. Inexistência de indícios de prática criminosa. Ausência de justa causa para a persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

209. Processo: 1.24.001.000206/2016-16 Voto: 459/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e particular
(CP, art. 298), ocorridos no Município de Areia/PB. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Fatos delituosos que datam de 20/08/2004. Penas máximas cominadas aos delitos de 2
(dois) a 6 (seis) anos e 01 (um) a 05 (cinco) de reclusão e multa, respectivamente. Prescrição da
pretensão punitiva estatal calculada pela pena máxima cominada em abstrato. Decurso de mais
de 12 (doze) anos da data dos fatos (CP, art. 109, inc. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

210. Processo: 1.24.001.000233/2016-81 Voto: 429/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de quebra de sigilo bancário, previsto no art.
10 da LC nº 105/2001. Reclamante teria juntado aos autos de ação trabalhista, movida contra à
Caixa Econômica Federal e contra sociedade empresária, documentos sigilosos de clientes da
CEF.  Revisão de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Apesar da investigada ter,  de fato,
juntado à reclamação trabalhista informações bancárias de correntistas da CEF, tal conduta tinha
por finalidade a comprovação de que ela exercia função de operadora financeira, sendo esta,
justamente, a causa de pedir da referida ação. No caso, não se verifica o dolo da investigada em
violar o sigilo bancário ou a intimidade dos correntistas, mas sim de desejo de fazer valer seu
direito em juízo. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento.

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

211. Processo: 1.25.000.004628/2016-25 Voto: 455/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Crimes de falsificação de moeda (CP, art. 289, caput e § 1º).  Repasse de 01
cédula  de  R$  20,00  (vinte  reais)  contrafeita  a  comerciante  de  cantina  de  colégio  de  ensino
estadual, no município de Curitiba/PR. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV).
Inexistência de elementos mínimos que permitam esclarecer a autoria do falsum e da introdução
da  nota  em  mercado,  bem  como  de  novas  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório atual. Carência 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
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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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

212. Processo: 1.26.001.000166/2011-15 Voto: 466/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Inquérito civil público. Suposto crime de contratação de operação de crédito (CP, art. 359-A) sem
prévia  autorização  legislativa.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fatos
delituosos que datam de 2004 e 2006 . Pena máxima cominada ao delito é de 1 (um) a 2 (dois)
anos de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal já que decorridos mais de 4 (quatro)
anos da data dos fatos (CP, art.  109, inc. V). Extinção da punibilidade (CP, art.  107,  inc.  IV).
Homologação do arquivamento.

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

213. Processo: 1.28.000.000299/2016-31 Voto: 356/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Particular, ex sócio de
empresa demandada em autos de reclamação trabalhista, teria sofrido, erroneamente, penhora de
seu carro, vindo a acusar o Juiz Trabalhista que expediu a ordem do cometimento de improbidade
administrativa  e  prevaricação.  O  Juiz,  então,  representou  contra  o  particular.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime de denunciação caluniosa, é
indispensável que o agente saiba que o imputado é inocente, ou seja, que tenha consciência
efetiva  da  falsidade  da  imputação.  E  que,  imbuído  de  má-fé,  dê  causa  à  instauração  de
investigação criminal contra alguém. Vê-se, da leitura dos autos, que o investigado, ao dar causa
à instauração de investigação criminal contra o Juiz Trabalhista, agiu na convicção de que estaria
realizando  uma  acusação  fundamentada  e  verídica.  Ausência  de  dolo.  Homologação  do
arquivamento e encaminhamento dos autos a Procuradoria Regional da República da 5ª Região
para análise da matéria criminal de sua atribuição.

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

214. Processo: 1.29.000.004179/2016-76 Voto: 391/2017 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 apropriação indébita (CP, arts. 168, § 1º, II). Executado nos
autos de execução trabalhista que foi indicado como fiel depositário de penhora no valor de R$
155,25. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No caso, o descumprimento da ordem
judicial caracterizou ato atentatório à dignidade da Justiça ao qual é cominada multa de até 20%
do  valor  atualizado  do  débito  em  execução,  sem  prejuízo  de  outras  sanções  de  natureza
processual ou material (CPC/2015, art. 774). Ausência de previsão de cumulação da sanção civil
com  a  penal.  Fato  que  configura  mero  ilícito  civil.  Importância  apropriada  que  comporta,
excepcionalmente, o princípio da insignificância. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

215. Processo: 1.29.002.000195/2007-89 Voto: 423/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Diligência. Expedição de ofício à
Receita Federal. Informações de ausência de constituição definitiva do crédito fiscal em análise,
em razão de pendência de recurso. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

216. Processo: 1.29.002.000367/2009-86 Voto: 432/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Diligência. Expedição de ofício à
Receita Federal. Informações de ausência de constituição definitiva do crédito fiscal em análise,
em razão de pendência de recurso. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

217. Processo: 1.29.004.000784/2015-57 Voto: 501/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº
7.492/86, arts. 5º e 6º, e Lei nº 6.385/76, art. 27-E) atribuídos a representantes legais de pessoa
jurídica privada. Relato de que corretores de valores teriam realizado sucessivas operações de
compra  e  venda de  ações,  sem possuírem autorização  para  tanto,  com o  único  objetivo  de
arrecadar  as  taxas  de  corretagens  geradas  a  cada  transação,  causando,  ainda,  prejuízos
financeiros graves a terceiros investidores. Revisão de arquivamento (art. 62, inc. IV, da LC n°
75/93).  Diligência.  Expedição  de  ofício  à  Comissão  de  Valores  Mobiliários   CVM,  que,  em
resposta,  destacou  nos  documentos  apresentados  que  os  operadores  investigados  sugeriam
operações para o  investidor,  as quais  eram executadas conforme sua aprovação.  Informou o
órgão fiscalizador, ainda, que a carteira não foi gerida à revelia do cliente, o qual tinha acesso ao
home broker, podendo acessar, a qualquer momento, as notas de corretagem referentes às suas
operações. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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218. Processo: 1.30.005.000487/2016-61 Voto: 430/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Denúncia  anônima  veiculada  por  meio  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
noticiando possível prática de racismo em página de rede social (Lei n. 7.716/89, art. 20). Revisão
de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Endereço  virtual  apontado  que  se  encontra
indisponível para acesso. Representante que não apresentou imagem ou texto da publicação que
relata. Inexistência de elementos mínimos da materialidade delitiva. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

219. Processo: 1.32.000.000927/2016-56 Voto: 427/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de ameaça (CP, art. 157) praticado entre indígenas. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ameaça genérica, não sendo dirigida a pessoa certa
nem determinada. Inexistência de elementos aptos a caracterizar conduta criminosa. Ausência de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

220. Processo: 1.32.000.001087/2016-49 Voto: 426/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330). Particular
teria descumprido ordem de servidor público consistente em não parar seu veículo em área de
embarque/desembarque reservada a deficientes físicos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). No caso, além do investigado ostentar a condição de deficiente físico, também já teria
parado seu veículo no mesmo local em outras oportunidades, situação que o levou a acreditar
que,  de  fato,  teria  o  direito  de  estacionar  ali.  Ausência  de  dolo  em  descumprir  ordem.
Homologação do Arquivamento.

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

221. Processo: 1.33.000.001345/2016-50 Voto: 450/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representante relata possível ocorrência de fraude contra o
Instituto Nacional do Seguro social  -  INSS cometida por particular no recebimento de auxílio-
doença. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Autarquia Federal informou que da
análise dos prontuários médicos não se revelou a ocorrência de fraude, mas sim a compensação
dos sintomas pelo tratamento instituído de forma que permitiu sua alta para regressar ao mercado
de  trabalho.  Ausência  de  autoria  e  justa  causa  Carência  de  elementos  probatórios  aptos  a
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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

222. Processo: 1.33.000.002749/2016-61 Voto: 393/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Noticia  de  fato.  Reclamada teria  atrasado pagamentos  referentes  ao  FGTS consolidados em
acordo trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de indícios
de prática criminosa. Pagamentos feitos com atraso, que geraram a reclamada o direito a multa
prevista  em  cláusula  penal  do  acordo.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

223. Processo: 1.34.001.007370/2016-08 Voto: 468/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de racismo (Lei nº 7.716/89, art. 20) ou de injúria racial (CP, art.
140, § 3º) praticado por particular em entrevista disponibilizada por meio de canal na Internet. A
frase possivelmente preconceituosa desenvolveu-se na alegação de que o povo brasileiro acredita
na existência de relação entre a afirmação bandido bom é bandido morto com negro bom é negro
morto.  (SIC).  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de  intenção
deliberada  de  incitar  ou  de  induzir  à  prática  de  racismo,  mediante  indução  ou  incitação  à
discriminação ou ao preconceito de raça, cor etnia, religião ou procedência nacional. Alegação
proferida no exercício regular da liberdade de expressão. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

224. Processo: 1.34.008.000238/2016-05 Voto: 458/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação anônima relatando que 5 pessoas teriam conseguido se aposentar
sem nunca  ter  contribuído  com a  previdência  social.  Relata,  ainda,  que  uma advogada teria
conseguido as aposentadorias e em troca cobrava o valor dos três primeiros meses do benefício
recebido. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV) Diligências. Após identificação
da noticiante, foi mantido contato via e-mail, afim de coletar maiores informações sobre os fatos já
que a denúncia era por demais genérica. Manifestante que nada acrescentou e nem esclareceu
as informações. Imputação criminosa absolutamente indefinida. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

225. Processo: 1.34.030.000134/2016-13 Voto: 464/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JALES-SP
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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
contribuições previdenciárias no valor de R$ 600,62 (seiscentos reais e sessenta e dois centavos).
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.  Homologação  do
arquivamento.

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

Homologação parcial de Arquivamento

226. Processo: SR/DPF/MG-01787/2014-INQ Voto: 359/2017 Origem: GABPRM1-FSFC - 
FRANCISCO DE ASSIS FLORIANO
E CALDERANO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP,  ART. 171, §3º).  REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar o crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º), em virtude
da  apresentação  de  documento  ideologicamente  falso,  com  auxílio  de  terceiro,  buscando  o
recebimento  de  benefício  assistencial.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  do  feito  por  não  vislumbrar  dolo  na  conduta  da  investigada  que  apresentou  o
documento  ideologicamente  falso  ao  INSS.  Quanto  ao terceiro  que  auxiliou  a  investigada  no
cometimento do crime, lhe fornecendo o documento ideologicamente falso, considerou não ter
ficado demonstrado o especial fim de agir exigido no crime de estelionato. 3. 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. 4. No caso, tem-se que o segundo
indiciado, despachante que forneceu o documento ideologicamente falso a beneficiária, é também
investigado em diversos outros inquéritos pela Polícia Federal. Da leitura dos autos, percebe-se
que o investigado  tem como atividade precípua a  de fraudar  à  autarquia  federal,  fornecendo
documentos ideologicamente falsos à pretensos beneficiários, que, em troca, pagam uma quantia
em dinheiro quando do recebimento do benefício. 5. Se, de fato, o investigado não cometeu o
crime, isto será verificado no curso da instrução criminal,  quando se oportunizará a completa
produção de provas, submetidas ao contraditório e ampla defesa. 6. Quanto a investigada que
apresentou os documentos ao INSS, pessoa idosa e de baixa instrução, das informações contidas
nos autos verifica-se que, de fato, não houve dolo em sua conduta,  já que esta sequer tinha
conhecimento  das  informações  contidas  na  documentação.  Ainda,  a  reforçar  tal  conclusão,
verificou-se que a investigada não necessitaria de qualquer fraude para receber seu benefício
assistencial, como de fato veio a acontecer, já que se enquadrava nos requisitos legais para tanto.
7. Homologação do arquivamento quanto a primeira indiciada e designação de outro Membro do
Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução  penal  quanto  ao  indiciado
remanescente.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

227. Processo: 1.23.002.000468/2015-19 Voto: 465/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso
(CP,  arts.  297 e 304).  Relato  de uso de certificados inválidos de cursos livres,  de instituição
superior de ensino particular, perante órgão público estadual. Arquivamento que se recebe como
declínio de atribuições. Revisão (Enunciado nº 32 da 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  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

228. Processo: JF/CE-0005149-86.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 364/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Particular utilizou, perante a Polícia Rodoviária Federal, Carteira Nacional de
Habilitação  CNH falsa. Oferecimento de denúncia em razão do uso. Declaração do investigado
de que teria adquirido o documento falso por meio de um terceiro, mediante o pagamento de R$
2.000,00. O presente procedimento foi instaurado para apurar o crime previsto no art. 297 do CP
(falsificação de documento público). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não foi
possível determinar a autoria da falsificação através de perícia, como também não o foi por meio
das diligências realizadas pela Polícia Federal. 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.

229. Processo: JF/CE-0005495-76.2012.4.05.8100-
INQ

Voto: 400/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Possível uso
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de  documentos  ideologicamente  falsos  em  declarações  de  imposto  de  renda.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informação  da  Receita  Federal  de  que  não  há
procedimento fiscal em desfavor da investigada. Inexistência de crédito tributário definitivamente
constituído.  Natureza  material  do  delito.  Súmula  Vinculante  nº  24 do STF.  Ausência  de  justa
causa, no momento, para continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

230. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002324-
94.2016.4.01.3311

Voto: 302/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE ITABUNA/BA

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

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,  ocorrido  em  16/12/2007.  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 foram realizados apenas 03 saques indevidos por meio de cartão magnético, sendo o
último saque realizado em 11/03/2008. 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.

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

231. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002326-
64.2016.4.01.3311

Voto: 304/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE ITABUNA/BA

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

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  10/2007  a  04/2008.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

232. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002328-
34.2016.4.01.3311

Voto: 303/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE ITABUNA/BA

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

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  12/2004  a  03/2005.  Promoção  de
arquivamento embasada na aplicação do princípio da insignificância, na ausência de dolo ou má-

86



Ata da 670ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00029683/2017

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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

233. Processo: JF/JFA-0001792-08.2016.4.01.3801-
INQ

Voto: 307/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ 
DE FORA/MG

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

Ementa: MATÉRIA: Inquérito Policial. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289). Notícia do recebimento,
como pagamento por negócio realizado com o investigado, de uma cédula falsa no valor de R$
100,00  (cem  reais).  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Investigado  alega
desconhecer a falsidade da cédula, tendo sacado o dinheiro em um caixa eletrônico da CEF e
repassado à vítima, que procurada não foi mais encontrada para acareação com o investigado.
Caso  em  que  não  foi  possível  identificar  a  origem  da  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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

234. Processo: 1.22.003.000585/2016-91 Voto: 380/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

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

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

235. Processo: 1.25.008.000725/2016-79 Voto: 381/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO CONTRA
O  INSS.  ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NA  PRESCRIÇÃO  VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  a
suposta prática do crime de estelionato contra o INSS (Código Penal, artigo 171, §3º), em razão
da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após o óbito da titular, relativos às
competências  de  12/2005  a  04/2006,  causando  prejuízo  à  autarquia  previdenciária  no  valor
original de R$ 1.105,00. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com
fundamento na prescrição virtual (em perspectiva). 3. Esta Câmara de Coordenação e Revisão já
consolidou  o  entendimento  no  sentido  de  ser  inadmissível  o  reconhecimento  da  extinção  da
punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em  perspectiva,  por  ferir  os  primados
constitucionais  do  devido  processo  legal,  da  ampla  defesa  e  da  presunção  de  inocência
(Enunciado nº  28,  464ª  Sessão,  de 15/04/2009).  4.  Entendimento  sedimentado pelo  Superior
Tribunal de Justiça ao editar a Súmula nº 438, publicada em 13/05/2010, in verbis: É inadmissível
a  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  com  fundamento  em  pena
hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. 5. Tendo em vista que o
prazo prescricional da pena máxima abstratamente cominada ao crime em questão ainda não foi
atingido,  injustificável  é  o  arquivamento  neste  momento.  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.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

236. Processo: SR/DPF/PA-00502/2016-INQ Voto: 283/2017 Origem: GABPR3-PMC - PATRICK 
MENEZES COLARES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado por meio de auto de prisão em flagrante para apurar a prática do
crime previsto no art.  311-A do Código Penal.  Possível fraude em concurso público da Polícia
Militar  do Estado do Pará.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).
Realizadas as diligências verificou-se que a responsabilidade pela realização do certame foi da
Fundação  de  Amparo  e  Desenvolvimento  da  Pesquisa  (FADESP),  que  possui  personalidade
jurídica de direito privado, goza de autonomia financeira e administrativa nos termos da Lei e de
seu Estatuto. Notório que o ilícito ocorreu no âmbito de interesse do Estado do Pará. Ausência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

237. Processo: SR/DPF/PA-00625/2014-INQ Voto: 330/2017 Origem: GABPR3-PMC - PATRICK 
MENEZES COLARES

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato.  Pessoa  ainda  desconhecida  teria  assediado
requerente  de  benefício  previdenciário,  solicitando  o  pagamento  de  certa  quantia  para
fornecimento de documento supostamente essencial para o deferimento do benefício. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Após diligências, não ficou constatado o
envolvimento de servidores do INSS na conduta delituosa, tampouco prejuízo àquela autarquia
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previdenciária. Suposto crime praticado em detrimento de patrimônio de particular. Inexistência,
até  o  momento,  de  lesão  a  bem,  serviço  ou  interesse  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.

238. Processo: 1.00.000.005333/2016-45 Voto: 333/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Incitação ao crime (CP, art. 286) e constituição de milícia privada (CP, art. 288-A).
Relato  de  que  ex-Presidente  da  República,  secretário  de  finanças  e  administração  da
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura  CONTAG e coordenador nacional do
Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  Sem-Terra   MST teriam proferido  discursos  inflamados
contra a paz social e a ordem pública, inclusive com suposta ameaça de invasão de domicílio e de
gabinetes  de  parlamentares  a  favor  do  impeachment.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). A mera incitação a crime não constitui ofensa a bens, serviços ou
interesse direto e específico da União, ou 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.  Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº
1.16.000.001245/2016-12, 658ª Sessão, de 05/09/2016, 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.

239. Processo: 1.00.000.012321/2014-13 Voto: 332/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado após manifestação formulada pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura  UNESCO, comunicando que duas
pessoas, sem qualquer tipo de relação com o ente, estariam oferecendo a particulares serviços de
intermediação de contratos com a entidade, mediante o pagamento de R$ 20.000,00. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Possível crime de estelionato em detrimento
de  particulares  e,  indiretamente,  em desfavor  da  UNESCO,  pois  teve  seu  nome vinculado  a
atividade ilícita ora investigada. A prática de delito patrimonial contra organismo internacional não
atrai a competência federal, tendo em vista a ausência de previsão normativa na Constituição
Federal. Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta. 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.

240. Processo: 1.13.001.000175/2016-79 Voto: 336/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Supostos  crimes praticados por  indígena no município  de  Santo Antônio  do
Içá/AM. Agentes do Exército, ao revistar uma pequena embarcação, realizaram a apreensão de
01 espingarda calibre 16, de 54 munições calibre 16, da quantia de R$ 4.350,00 e de materiais
para  a  pesca  de  alevinos  de  aruanã.  O indígena ora  investigado  era  um dos ocupantes  da
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embarcação e alega ser proprietário do dinheiro apreendido. Existência de outro procedimento
para apurar  os demais envolvidos na operação.  Revisão de declínio  (Enunciado nº  32 da 2ª
Câmara).  Inexistência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.  O  Estatuto  do
Desarmamento não modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes de porte
ou posse ilegal  de arma de fogo,  que continua sendo da Justiça Estadual.  Precedentes STJ,
Terceira Seção: CC 128.616/PR, DJe 18/03/2015; CC 132.061/PR, DJe 18/12/2014. Ademais, os
fatos não dizem respeito à disputa sobre direitos indígenas. 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

241. Processo: 1.14.000.002907/2016-38 Voto: 329/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Suposta fraude na obtenção de empréstimos
consignados,  perante  instituições  financeiras  privadas,  em nome de  servidora  aposentada  da
Universidade Federal da Bahia  UFBA. 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  pelo  particular  e  pelas  instituições  financeiras  que  concederam  os
empréstimos. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes STJ
Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº
100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência de elementos, 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.

242. Processo: 1.15.000.003053/2016-70 Voto: 331/2017 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. Possível
crime de estelionato entre particulares (CP, art. 171). Relato de que uma empresa de construções
estaria vendendo o mesmo imóvel a mais de uma pessoa. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de elementos informativos de que as vendas das casas
se deram mediante financiamentos realizados pela Caixa Econômica Federal. Inexistência, até o
momento, de lesão a bens, serviços ou interesse 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.

243. Processo: 1.15.000.003099/2016-99 Voto: 327/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a possível prática do crime de apropriação indébita (CP, art.
168) ou de estelionato (CP, art. 171). Advogados teriam se apropriado indevidamente de valores
pertencentes a suas clientes. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo
ao  patrimônio  de particulares.  Inexistência  de  lesão  a  bens,  serviços  ou  interesse  da União.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público

90



Ata da 670ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00029683/2017

Federal para a persecução. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.23.000.001748/2013-01,
617ª Sessão, de 6/4/2015, unânime). Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

244. Processo: 1.21.004.000045/2016-34 Voto: 337/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CORUMBA-MS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime previsto no art. 305 do CP. Notícia de que
presidente de um associação  de  pescadores reteve  indevidamente  duas carteiras de registro
inicial de pescador. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Eventual
prejuízo  suportado  unicamente  por  particulares.  Inexistência  de  lesão  a  bens,  serviços  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.

245. Processo: 1.25.000.002271/2016-41 Voto: 334/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

246. Processo: 1.26.000.001954/2016-43 Voto: 200/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  invasão  de  terras  da  União  (Lei  4.947/66,  art.  20).
Representação formulada por Organização não Governamental - ONG acerca da construção de
um muro de alvenaria em terreno existente no entorno do Centro de Abastecimento e Logística de
Pernambuco  CEASA-PE/OS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Diligencias realizadas. Informação da Superintendência do Patrimônio da União  SPU, no Estado
de Pernambuco, que a área citada não configura terreno da Marinha/Acrescido sob domínio da
União e o imóvel onde situada a Central de Abastecimento foi objeto de doação pela União à
COBAL,  empresa  que  foi  incorporada  ao  capital  social  das  Centrais  de  Abastecimento  de
Pernambuco S/A  CEASA/PE, de responsabilidade da administração estadual.  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.

247. Processo: 1.27.000.001733/2016-38 Voto: 335/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Relato de que militar teria alegado falsamente, em processo que tramitou perante
a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí, que era filho único, solteiro, responsável por seus
pais,  com intuito  de  suspender  ato  administrativo  que  determinou  sua  movimentação  do  25º
Batalhão de Caçadores, em Teresina/PI, para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva
CPOR, em São Paulo/SP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Já se
sedimentou na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a petição apresentada em
Juízo não caracteriza documento para fins penais, uma vez que não é capaz de produzir prova
por si mesma, dependendo de outras verificações para que sua fidelidade seja atestada (RHC
70.596/MS,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  01/09/2016,  DJe
09/09/2016).  Conduta  narrada  que  pode  configurar  apenas  infração  militar.  Competência  da
Justiça Militar. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

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

248. Processo: 1.28.000.002006/2016-51 Voto: 275/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33), cárcere privado
(CP,  art.  148),  ameaça  (CP,  art.  147),  estupro  (CP,  art.  213),  lesão  corporal  (CP,  art.  129),
homicídio (CP, art. 121), entre outros. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Eventuais  crimes  ocorridos  entre  particulares.  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.

249. Processo: 1.29.000.002844/2016-97 Voto: 203/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  perigo  para  a  vida  ou  saúde  de  outrem  (CP,  art.  132).
Procedimento Administrativo encaminhado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) que apurou o
uso proibido de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), para geração de vapor em caldeiras, no âmbito
de  empresa  privada,  situada  no  município  de  Triunfo/RS.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Possível lesão praticada por empresa privada contra particulares.
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.

250. Processo: 1.29.000.004043/2016-66 Voto: 326/2017 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.  Manifestação  apresentada,  de  forma  anônima,  à  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão. Narra o noticiante que estaria ocorrendo algum tipo de conluio entre promotores para
impedir que ele recebesse certo valor perante a Justiça Estadual,  bem como que a advogada
contratada teria se apropriado de dinheiro disponível em sua conta bancária. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços 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.

251. Processo: 1.30.002.000281/2016-61 Voto: 338/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
tentativa de homicídio em desfavor de particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32  da  2ª  CCR).  Inexistência  de  lesão  a  bens,  serviços  ou  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.

252. Processo: 1.33.001.000292/2016-40 Voto: 202/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão
do MPF. Noticia de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do 23° Batalhão de Infantaria de
Blumenau/SC, dentre as quais o uso inadequado das instalações do Batalhão para a realização
de eventos, ligação clandestina de água, além da prática de assédio moral. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Situação retratada que transcende os limites da área de atuação do
MPF sob a perspectiva criminal. Em consonância ao Princípio da Especialidade, o presente feito
deve  ser  processado  em  órgão  que  tenha  atuação  capaz  de  apreciar  os  crimes  militares,
sujeitando-se assim, à jurisdição militar. Conduta narrada que pode constituir crime efetivamente
militar (CPM, art. 9º). Competência da Justiça Militar. Precedentes do STF: HC 135956, Rel.: Min.
Teori Zavascki,  Segunda Turma, julgado em 26/10/2016, Public. 28-11-2016; HC 135019, Rel.:
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/09/2016, Public. 03-10-2016. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

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

253. Processo: 1.34.001.007064/2016-63 Voto: 273/2017 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 produtos terapêuticos sem o registro na ANVISA.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de  indícios  de
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transnacionalidade da conduta a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes do STJ
(CC 140578/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Terceira Seção. DJe de 20/11/2015, CC
119594/PR.  Rel.  Min.  Alderita  Ramos  de  Oliveira.  Terceira  Seção.  Dje  de  18/09/2012  e  CC
120843/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Terceira Seção. DJe de 27/03/2012). 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.

254. Processo: 1.34.009.000371/2016-43 Voto: 328/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PRES. PRUDENTE-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Suposta fraude na obtenção de empréstimos
consignados, perante instituições financeiras privadas, em nome de segurada do 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 pelo particular
e pelas instituições financeiras que concederam os empréstimos. Inexistência de lesão à União ou
a  qualquer  de  suas  entidades.  Precedentes  STJ   Terceira  Seção:  CC  115.646/RS,  DJe
21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência
de elementos,  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.

Pelo Provimento do recurso

255. Processo: 1.34.033.000209/2015-47 Voto: 386/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  UTILIZAÇÃO  DE  DOCUMENTO  FALSO
PERANTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO. MATÉRIA AFETA À 5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E
REVISÃO. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar os crimes previstos nos
arts. 297 e 304 do CP e delitos descritos na Lei de Licitação, uma vez que determinada empresa
privada teria falsificado e usado perante Comissão de Licitação, designada no município de São
Sebastião/SP,  certidão  falsa  de  registro  supostamente  emitida  pelo  Conselho  Regional  de
Engenharia  e  Arquitetura/SP.  2.  Promoção  de  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual, haja vista que a conduta não teria acarretado lesão concreta a interesse da União. 3. Na
643ª Sessão Ordinária, do dia 18/04/2016, esta 2ª CCR/MPF, à unanimidade, deliberou pela não
homologação do declínio de atribuição, por entender, equivocadamente, que a certidão falsa teria
sido utilizada perante o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura/SP. 4. A il. Procuradora da
República  oficiante  recorreu  da  decisão  da  Câmara,  enfatizando  que  o  documento  falso  foi
apresentado  perante  órgão  municipal,  a  saber,  Comissão  de Licitações do  município  de  São
Sebastião/SP.  5.  Fatos narrados que configuram,  em tese,  crime previsto  na Lei  nº  8.666/93.
Matéria  afeta  à  5ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  (Combate  à  Corrupção),  conforme
Resolução CSMPF nº 148, de 1º de abril de 2014, publicada em 24/04/2014. 6. Decisão tornada
sem efeito. Remessa dos autos à 5ª CCR.
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Deliberação: Em sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  provimento  do
recurso 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.

Homologação de Arquivamento

256. Processo: DPF/JFA-00129/2016-INQ Voto: 367/2017 Origem: GABPRM1-FSFC - 
FRANCISCO DE ASSIS FLORIANO
E CALDERANO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  falso  testemunho  em ação  previdenciária  (CP,  art.  342).
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Contrariedade  relacionada  à  data  do
falecimento do marido da autora da ação judicial. Inconsistências verificadas nos depoimentos
decorrentes  da  dificuldade  sentida  pelas  testemunhas  em expressar  ao  magistrado  todas  as
circunstâncias com os detalhes necessários. Ausência de indícios claros de má-fé ou de vontade
livre  e  consciente  de  prestar  declaração  falsa.  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.

257. Processo: DPF/MS-0114/2014-INQ Voto: 407/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposta prática do crime de lavagem de dinheiro  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º).
Relatório  de  Inteligência  Financeira   RIF  nº  10836,  expedido  pelo  Conselho  de  Controle  de
Atividades  Financeiras  (COAF),  acerca  de  movimentações  financeiras  tidas  como  suspeitas,
ocorridas no período de janeiro de 2010 a abril de 2013, em contas do Banco do Brasil em Campo
Grande/MS de titularidade de Fundação privada, considerada incompatível  com o faturamento
bruto anual declarado e suspeitas de ilegalidades na contratação por prefeituras, com dispensa de
licitação,  direcionamento  do  processo  para  favorecer  a  entidade,  bem  como  ilegalidades  na
execução do Programa Projovem em diversas prefeituras do Estado, segundo notícias veiculadas
na mídia, considerando ainda os relacionamentos da Fundação com empresa que foi investigada
na  operação  Questor  na  região  de  Corumbá/MS,  deflagrada  no  ano  de  2013.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas.  Informações da Controladoria
Geral  da  União   CGU,  sobre  todos  os  convênios  e  contratações  nas  quais  as  empresas
investigadas  teriam sido  beneficiárias.  Pesquisa  de  antecedentes  criminais  e  de  improbidade
administrativa e oitiva de testemunhas. Existência de dois apuratórios instaurados genericamente
com base  no  mesmo RIF nº  10836,  qual  sejam o PIC 02/2013-MPE/MS e IPL nº  147/2016-
DPF/DRS/MS.  A partir  dos  montantes  financeiros  analisados  não  se  verificou  a  mencionada
incompatibilidade com o faturamento bruto  anual,  não havendo elementos de informação que
atestem  ocorrência  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro.  Ausência  de  elementos  mínimos  de
materialidade  delitiva  capazes  de  justificar  o  prosseguimento  da  persecução  criminal.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

258. Processo: DPF/SR-AL-00142/2014-INQ Voto: 208/2017 Origem: GABPR6-GSML - JOEL 
ALMEIDA BELO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de estelionato e falsidade ideológica (arts. 171, § 3º e 299, do
CP) praticado em desfavor da Caixa Econômica Federal - CEF. Notícia que o Tabelião do Cartório
de Registro  de Notas e Registro  de Imóveis  de Porto  Calvo/AL teria  emitido certidões falsas
utilizadas perante a CEF em contratos de financiamento para compra de imóveis.  Revisão do
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Realizadas as diligências instrutórias. A CEF atestou
que não houve qualquer prejuízo à Caixa Econômica Federal na celebração dos contratos citados
no documento encaminhado. Ausência de impedimentos nos normativos da Empresa para venda
de imóveis do PMCMV entre os contratantes. Laudo de avaliação elaborado pela própria CEF que
não houve prejuízo e nem irregularidades na compra e venda dos imóveis em referência. 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.

259. Processo: DPF-TAB/AM-00056/2015-INQ Voto: 406/2017 Origem: GABPRM2-PLB - PABLO 
LUZ DE BELTRAND

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

Ementa: Inquérito Policial. Trata-se de procedimento instaurado para apurar a comunicação encaminhada
por  gerente  da Agência  da Previdência  Social  de Benjamin  Constant/AM,  acerca  de possível
tentativa de fraude em requerimento de benefício de amparo ao idoso por parte de beneficiário
que apresentou documentação como cidadão brasileiro, obtido tardiamente, além de não falar o
idioma português, aparentando ser de nacionalidade peruana. Revisão do arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Realizadas as diligências  instrutórias  mediante  oitivas  do investigado,
testemunhas  e  juntada  de  documentos,  as  suspeitas  não  foram  comprovadas  .  O  fato  do
investigado ter obtido seus documentos tardiamente, e falar português com sotaque espanhol,
justifica-se em razão das dificuldades de locomoção e isolamento da região onde nasceu, sendo
ainda de ascendência indígena e peruana, tendo sempre vivido da agricultura, analfabeto, região
da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Não foram registrados movimentos migratórios
em nome do investigado, que tem três filhos também brasileiros, bem como não foram localizados
registros de documentos peruanos em seu nome. Não restam dúvidas, até o presente momento,
da sua nacionalidade brasileira. 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.

260. Processo: SRPF-AP-00413/2015-INQ Voto: 316/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime previsto no art. 206 do CP (aliciamento para o fim de emigração).
Particular noticia que seu filho e mais duas pessoas teriam sido recrutados em Macapá por uma
suposta seita existente em Portugal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após
diligências, não se constatou mínimos indícios de trabalhos forçados ou em condição degradante,
tampouco que as pessoas mencionadas pela noticiante tenham sido aliciadas, mediante fraude,
para trabalhar no exterior. Ausência 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.

261. Processo: SR/PF/CE-01815/2015-INQ Voto: 319/2017 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), praticado,
em tese, por administradores de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Após  diligências,  ficou  constatado  que,  entre  2005  a  2010,  não  ocorreram  os  devidos
recolhimentos  dos  débitos  tributários  devido  a  grande  dificuldade  financeira  da  empresa  no
período  investigado.  Informação  da  Receita  Federal  de  que  não  constam  procedimentos  de
fiscalização em nome da empresa. Existência de outro procedimento investigatório (IPL 437/2011)
que apurou possível prática de crimes previstos na Lei nº 7.492/86 por parte dos administradores.
Homologação do arquivamento.

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

262. Processo: 1.04.100.000259/2016-01 Voto: 325/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 346 do Código Eleitoral.
Prefeito de Boa Vista das Missões/RS, candidato à reeleição no pleito eleitoral  de 2016 (não
reeleito),  teria  nomeado  servidores  públicos  municipais  em  cargos  em  comissão  e  funções
gratificadas às  vésperas da eleição,  com a  suposta finalidade de angariar  votos.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que os servidores foram, em sua maioria,
nomeados ao longo de 2016, não tendo havido concentração de nomeações no período eleitoral.
Constatou-se, ainda, que apenas 3 cargos em comissão foram criados durante o mandato do
investigado. Ausência de indícios da criação ou utilização da nomeação de servidores em cargos
em comissão ou funções gratificadas para fins de obtenção de votos. 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.

263. Processo: 1.05.000.000278/2015-30 Voto: 412/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. suposta contratação fraudulenta de empréstimo, liberado através de convênio
entre a CEF e o Município de Niterói/RJ, realizado em nome de terceiro (CP, art. 171, § 3º). O
representante alegou que reside em cidade no interior do Estado de Pernambuco desde de 1994,
que jamais foi a cidade de Niterói e que não trabalha para a prefeitura do referido município.
Afirma que seu nome foi inscrito no SERASA devido a empréstimo junto à CEF que não realizou.
Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Realizadas as diligências instrutórias,
segundo informação da Prefeitura de Niterói, por intermédio do subprocurador geral do município,
ficou constatado que  no  ano 2011,  o  representante,  ex detentor  de cargo  de provimento em
comissão, contraiu empréstimo junto a CEF com prazo de 18 (dezoito) meses para pagamento,
com desconto mensal de R$ 1.187,41 (um mil,  cento e oitenta e sete reais e quarenta e um
centavos), tendo sido o primeiro desconto no mês de junho de 2011 e o último em dezembro de
2011, tendo em vista a sua exoneração em janeiro de 2012. Assim, o valor de R$ 12.520,67 (doze
mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e sete centavos) trata-se, na verdade, de remanescente
de  empréstimo não  pago,  não  havendo o que  se  falar  em possível  estelionato  por  parte  de
agentes do órgão municipal ou terceiro. Outrossim, pesquisa nos autos atesta o último emprego
do representante, no ano de 2015, no município de Maricá-RJ, cidade metropolitana do Rio de
Janeiro, vizinha de Niterói/RJ. Crime de estelionato não configurado. Remanesce possível prática
do delito tipificado no art. 340 do Código Penal, cujo fato se deu em Recife/PE, para onde deve
ser  encaminhada  cópia  dos  autos,  visando  apurar  a  sua  ocorrência.  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.

264. Processo: 1.11.000.000183/2016-08 Voto: 339/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Secretária  de  Saúde  do  município  de  Pilar/AL  teria
descumprido requisição do Ministério Público Federal, omitindo dados técnicos indispensáveis à
instrução de Inquérito Civil  Público.  Lei  nº 7.347/85,  art.  10.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, verifica-se que, embora a destempo, as informações
requisitadas foram prestadas. Caso em que não se vislumbra intenção deliberada de não cumprir
a  requisição  ministerial.  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.

265. Processo: 1.11.000.001117/2016-47 Voto: 402/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
vídeo  postado  no  YouTube  estaria  incitando  a  prática  de  pedofilia  e  estupro.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Vídeo que foi removido do site. Não foi possível confirmar
a 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.

266. Processo: 1.11.000.001205/2013-04 Voto: 372/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Supostos  crimes  contra  a  honra  de  Procuradora  da
República, por meio de publicações em jornal no ano de 2013. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Constatação de que a divulgação de informações desagradáveis à Procuradora
foi feita nos limites do jornalismo investigativo ou crítico, sem o notório ânimo de ofensa à honra
pessoal. Ausência do elemento subjetivo dos crimes contra a honra. Não se vislumbrou, pois, o
intuito de caluniar, difamar ou injuriar. 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.

267. Processo: 1.12.000.000749/2016-56 Voto: 317/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147). Sócio de empresa teria tirado fotografias
de auditores do trabalho após fiscalização realizada por estes. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Após diligências,  não se constatou  nenhum ato de ameaça,  apesar de o
investigado  ter  tirado  fotos  de  um dos  auditores  em frente  a  Superintendência  Regional  do
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Trabalho  e  Emprego  em  Macapá.  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.

268. Processo: 1.14.000.001553/2016-12 Voto: 323/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
cartel  formado por postos de combustíveis  em Salvador/BA. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Nota Técnica da Agência Nacional do Petróleo concluiu que não há indícios de
cartel. 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.

269. Processo: 1.14.000.003251/2016-71 Voto: 340/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, II) ou de desobediência
(CP, art. 330). Depositário judicial não teria atendido ordem judicial que determinou a entrega do
bem penhorado.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

270. Processo: 1.15.000.002391/2016-94 Voto: 361/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada,  de  forma  anônima,  à  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão.  Suposto crime de  estelionato majorado (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 o benefício foi regularmente deferido
pela Justiça,  não havendo qualquer indício para questionar  a validade das provas analisadas
judicialmente, devidamente submetidas ao contraditório. 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.

271. Processo: 1.15.002.000235/2016-79 Voto: 376/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia  de Fato autuada após encaminhamento  pelo  Ministério  Público Estadual  de cópia  de
procedimento investigatório que apura suposto crime tributário de competência estadual, uma vez
que,  durante  a  investigação,  constatou-se  que  determinado  estabelecimento  comercial  não
funcionava no endereço fornecido à Receita Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). No caso, a conduta de não fornecer endereço correto à Receita é acessória em relação ao
crime tributário  principal  (sonegação de tributo  estadual   ICMS).  Ademais,  o  fornecimento do
endereço comercial é feito no momento do registro na junta comercial. Se houve fornecimento de
informações  falsas  ao  registrar  a  empresa,  a  competência  para  julgar  também é  da  Justiça
Estadual,  conforme  Enunciado  nº  62  da  2ª  CCR.  Inexistência  de  fato  típico  de  competência
federal. Homologação do arquivamento.

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

272. Processo: 1.18.003.000354/2016-18 Voto: 272/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima e genérica, apresentada em Sala de
Atendimento ao Cidadão do MPF, na qual se aponta possível crime de injúria racial (CP, art. 140, §
3°), consistente em expressões ofensivas durante conversa entabulada pelo aplicativo Whatsapp.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação que carecia de elementos
mínimos para sua viabilidade investigatória, razão pela qual solicitou-se ao representante que, no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, indicasse o dia e o local em que ocorreu a suposta ofensa
e  o  número  do  telefone  do  autor  da  referida  conduta,  porém  não  o  fez.  Impossibilidade  de
realização de qualquer diligência. Ausência de elementos mínimos necessários à deflagração da
persecução  penal  e,  por  conseguinte,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

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

273. Processo: 1.22.020.000271/2015-07 Voto: 320/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Advogado teria praticado os crimes de apropriação indébita
e de patrocínio infiel. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ação proposta perante a
Justiça Estadual.  Inexistência  de lesão a bens,  serviços  ou interesse da  União.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução.  Fatos  que  já  estão  sendo  devidamente  investigados  pela  Polícia  Civil  de
Ipanema/MG. Homologação do arquivamento.

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

274. Processo: 1.23.008.000634/2015-27 Voto: 404/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Declarações prestadas perante o MPF acerca da existência
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de informações falsas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde  CNES Net, vinculado
ao Portal da Transparência do Governo Federal, tendo em vista a existência de vínculos ativos em
nome da declarante junto à Unidade de Saúde e Hospital, embora exonerada a pedido, do cargo
efetivo de enfermeira, em 12/08/2015. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Realizadas as diligências instrutórias. A Secretaria Estadual de Saúde do Pará, informou que a
manifestante foi lotada em 26.12.2007 e desligada em 26.08.2008 do Hospital Regional do Baixo
Amazonas e que em 05.06.2012 foi nomeada em concurso publico no polo Santarém/PA, tornada
sem efeito pelo não comparecimento para posse, constando no sistema como vinculo desligado.
O Hospital  Regional do Baixo Amazonas informou que houve uma falha no departamento de
informática do SUS - DATASUS, e que após o conhecimento do ofício o desligamento foi efetuado
imediatamente. Com as informações prestadas, exauriu-se o objeto de investigação do presente
procedimento. 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.

275. Processo: 1.24.001.000231/2016-91 Voto: 322/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A), praticado, em tese, pelo responsável do Fundo Municipal de Saúde de Umbuzeiro/PB,
no exercício de 2003. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima cominada
em abstrato de 05 (cinco) anos de reclusão. Prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III).
Prescrição da pretensão punitiva. 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.

276. Processo: 1.25.010.000125/2016-61 Voto: 377/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de falsidade documental e contra a Administração Pública, em
decorrência de possível venda de propriedade por parte de beneficiários do Programa Nacional de
Crédito Fundiário, que teriam recebido valores do programa para aquisição de vacas e realização
de benfeitorias na propriedade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação
de que os recursos recebidos não foram aplicados em finalidade diversa da prevista no contrato,
bem como não há informação de falsidade documental na instrução do processo que concedeu os
valores. O que ficou demonstrado foi o abandono do contratado após a aplicação dos recursos, o
que configura apenas descumprimento de cláusulas contratuais. Medidas cabíveis já estão sendo
adotadas  na  esfera  administrativa.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Homologação  do
arquivamento.

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

277. Processo: 1.28.000.001781/2016-99 Voto: 318/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão.  Suposta  apologia  ao  nazismo  por  meio  da  rede  social  Facebook.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que o investigado não publicou postagens
com cunho discriminatório ou propagando algum tipo de discurso de ódio.  Meras divulgações
sobre  posicionamentos  políticos,  que  não  extrapolam  o  direito  de  liberdade  de  opinião  e
manifestação do indivíduo. 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.

278. Processo: 1.29.000.001957/2016-75 Voto: 324/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  contrabando  de  cigarros  (CP,  art.  334-A).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em que pese a ocorrência do crime ter sido registrada por
vários  órgãos  de  fiscalização  (Receita  Estadual,  Receita  Federal,  Polícia  Federal  e  Polícia
Rodoviária Federal), não é possível o exercício da persecução criminal pelo MPF, tendo em vista
que sequer as mercadorias supostamente envolvidas no referido ilícito foram apreendidas. Cópia
dos  autos  foi  extraída  e  remetida  ao  Ofício  do  Controle  Externo  da  atividade  policial  para
conhecimento e providências que entender cabíveis. Homologação do arquivamento.

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

279. Processo: 1.29.000.003965/2016-56 Voto: 369/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) de três objetos postais que estavam no
interior de um veículo dos Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência
de imagens e testemunhas. Inexistência de elementos mínimos de autoria delitiva e de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera coisa julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

280. Processo: 1.30.009.000077/2016-81 Voto: 390/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  sonegação  de  contribuição  previdenciária  e
descumprimento de direitos trabalhistas por parte de empresa privada. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado no âmbito do Ministério Público do Trabalho
para análise das irregularidades trabalhistas. Informação da Receita Federal de que os fatos não
apresentam relevância para a abertura de procedimento fiscal. Ausência 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.

102



Ata da 670ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00029683/2017

281. Processo: 1.30.009.000241/2016-50 Voto: 388/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 2º, II). Empresa teria
deixado  de recolher  aos  cofres  públicos  Imposto  de  Renda Retido  na  Fonte,  descontado  de
diversas  pessoas  físicas  nos  períodos  de  janeiro  a  dezembro  de  2000  e  2001.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Representação Fiscal para Fins Penais foi elaborada no
dia 14/04/2005 e o débito inscrito na dívida ativa em 07/11/2005. Pena máxima cominada de 02
anos de detenção. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva
estatal (CP, art. 109, V), já que decorridos mais de 11 anos desde a constituição definitiva do
crédito tributário. Homologação do arquivamento.

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

282. Processo: 1.34.001.000958/2015-41 Voto: 263/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Supostos crimes
de tortura, homicídio e ocultação de cadáver, praticados por agentes estatais durante o regime
militar contra JOSÉ CARLOS DA COSTA (Comissão Nacional da Verdade, Relatório, Volume 3,
Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 1449/1453). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Desaparecimento da vítima ocorrido em 03/12/1973. Diversas diligências realizadas. Militares
apontados como possíveis responsáveis pelos crimes já faleceram. Extinção da punibilidade (CP,
art.  107, I).  Ausência de elementos suficientes que 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° 26/20161 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.

283. Processo: 1.34.012.000535/2016-83 Voto: 374/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de injúria supostamente ocorrido entre particulares no interior de um navio.
CP, art. 140. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

284. Processo: 1.34.024.000109/2016-19 Voto: 401/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OURINHOS-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90,
art.  2°,  II).  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Valor  do  crédito  atualizado
totalizando um montante de R$ 5.619,03. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o
limite de R$ 10.000,00,  em decorrência do art.  20 da Lei  nº  10.522/02.  Precedentes do STJ:
EREsp 1230325/RS, Rel. Min. Gurgel De Faria, Terceira Seção, DJe 05/05/2015; AgRg no RHC
54.568/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/05/2015; HC 307.791/SP, Rel. Ministro
Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJe  17/03/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Rel.  Min.  Maria
Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Homologação do arquivamento.

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

285. Processo: 1.34.030.000133/2016-61 Voto: 362/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JALES-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  falsidade  em  certidão  de  nascimento  utilizada  em  ação  judicial
previdenciária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais de Mesópolis/SP informou que inexiste qualquer irregularidade na expedição da
referida certidão, estando todo o proceder amparado nos regulamentos inerentes. 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.

Homologação parcial de Arquivamento

286. Processo: 1.24.001.000198/2016-08 Voto: 218/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de apropriação indébita e sonegação de contribuição previdenciária (CP,
artigo  168-A e  337-A).  Supostas  irregularidades  por  parte  do  gestor  do  Município  de  Santa
Cecília/PB,  no  exercício  de  2008.  Falta  de  recolhimento  ao  INSS de  obrigações  patronais  e
apropriação indébita de consignações retidas e não repassadas ao INSS. Arquivamento fundado
na ausência de constituição definitiva do crédito tribuário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  1)  Sonegação de contribuição previdenciária (CP,  art.  337-A).  Crime de natureza
material,  cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Falta de justa
causa para prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 2) Apropriação
indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Ressalvando o ponto de vista pessoal, já reiteradamente
manifestado de que se trata de crime material (e.g., processo nº 1.25.007.000282/2014-64, 635ª
Sessão, de 15/02/16), acompanho o entendimento majoritário dos membros da 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão segundo o precedente nº 1.29.000.003018/2015-84, da 640ª Sessão de
Revisão, de 04/04/2016. 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 homologação parcial
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Arquivamento)

287. Processo: 1.24.001.000216/2016-43 Voto: 205/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Cópia de sentença trabalhista indicando a possível contradição das testemunhas.
1) Suposta prática do delito de falso testemunho (CP, art. 342). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Ausência de assinatura no termo de depoimento da testemunha inquirida, a fim
de  atestar  o  que  efetivamente  foi  registrado.  Ausência  de  prova  da  materialidade  delitiva.
Inexistência  de  razões para  a  persecução penal.  Homologação do  arquivamento.  2)  Suposto
crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Conduta praticada em detrimento de trabalhadores da
reclamada.  Compete à Justiça Federal  processar e julgar  os crimes contra  a organização do
trabalho, quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores
considerados coletivamente (Súmula n. 115 do extinto Tribunal Federal de Recursos). Tratando-se
de lesão a interesses trabalhistas de sujeito específico, é reconhecida a competência da jurisdição
estadual.  (STJ,  AgRg  no  CC  130.112/SP,  Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro,  Terceira  Seção,  DJe
21/08/2014). Nesse sentido: AgRg no CC 129.181/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção,
DJe  25/08/2014;  CC  118.436/SP,  Rel.  Min.  Alderita  Ramos  de  Oliveira  (Desembargadora
convocada do TJ/PE), Terceira Seção, DJe 29/05/2013. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

288. Processo: 1.26.000.002547/2016-53 Voto: 321/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada,  de  forma  anônima,  à  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão. Possível  ocorrência  do crime de preconceito de raça,  etnia,  religião ou procedência
nacional (Lei nº 7.716/89, art. 20). Supostas mensagens preconceituosas publicadas em perfis da
rede  social  Twitter.  Promoção  de  arquivamento  que  se  recebe  como Declínio  de  Atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Não verificação de internacionalidade da conduta. O fato de a
conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores não é suficiente, por si só, para
fixar a competência da Justiça Federal. Enunciado nº 50 desta 2ª CCR. Inexistência de elementos
que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de
atribuição do Parquet Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

289. Processo: JF/PR/CUR-5025461-
61.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 5/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI
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Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  DECLINAÇÃO  DE
COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 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
encomenda postal,  contendo 22 (vinte e duas) sementes de maconha (Cannabis sativa L.),  3
cachimbos de vidro, 1 cachimbo de metal, 3 máscaras, 4 aparatos de cerâmica para fumar, 4
balanças, 1 caixa de seda, 1 isqueiro, 3 bongs, 2 adesivos e 1 cadarço estampado com desenhos
de folhas de maconha, supostamente importadas da Holanda por pessoa residente no Rio de
Janeiro/RJ. 2. O Procurador da República oficiante requereu a declinação de competência para a
Justiça Estadual, sustentando que a conduta do investigado configura, em tese, o crime previsto
no art. 28 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a inexistência de indícios que apontem finalidade
mercantil,  considerando  a  pequena  quantidade  de  sementes  de  maconha  apreendidas.  3.  O
Magistrado firmou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, aduzindo que
não é possível afirmar que o agente visava o consumo pessoal das substâncias, sobretudo diante
da aquisição de instrumentos característicos da prática mercantil. 4. A desclassificação da conduta
afigura-se  inadequada.  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.  No  caso  a  conduta  do
investigado se amolda, prima facie, ao art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/2006, diante da importação
de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente. 7. Designação de outro
membro do MPF 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 do
declínio de atribuição, 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.

290. Processo: JF/PR/CUR-5066505-
94.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 3/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DOS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, ART. 168,
1º, III) E FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ARTS. 298 E 304). RECIBOS DE
QUITAÇÃO  SUPOSTAMENTE  FALSOS  APRESENTADOS  EM  PROCESSO  TRABALHISTA.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO E DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO  (CPP,  ART.  28).  IMAGENS  REPRODUZIDAS  POR  MEIO  DE  CÓPIAS  DE
ASSINATURAS AUTÊNTICAS DO RECLAMANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA DE FALSIDADE
DOCUMENTAL. DECLÍNIO PARA APURAÇÃO DO CRIME REMANESCENTE (APROPRIAÇÃO
INDÉBITA). 1. Inquérito Policial instaurado para apurar supostos crimes de apropriação indébita
(CP, art. 168, § 1º, III), falsificação e uso de documento falso (CP, arts. 298 e 304), praticados por
Advogado  que  teria  se  apropriado  de  valores  devidos  ao  seu  cliente,  em  decorrência  de
reclamatória trabalhista. 2. Consta dos autos que durante audiência realizada perante o Juízo
Trabalhista, o investigado apresentou recibos dos valores repassados para seu cliente, que, por
sua vez, afirmou que não teria assinado os recibos apresentados e tampouco recebido os valores
que lhe eram devidos.  3.  A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do
inquérito  policial  em relação ao crime previsto  no artigo 304 c/c artigo 298 do Código Penal,
sustentando que os recibos utilizados pelo investigado perante a Justiça do Trabalho não eram
documentos originais, e quanto ao crime remanescente de apropriação indébita, previsto no artigo
168,  §1º  do  Código  Penal,  requereu  o  declínio  de  competência  para  a  Justiça  Estadual.  4.
Discordância  do  Magistrado  por  entender  que  as  assinaturas  do  recibo  realmente  eram  do
reclamante, entretanto, não tinham sido apostas nos recibos questionados, concluindo a perícia
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que os recibos eram documentos xerocopiados/montados. 5. Laudo de Exame Documentoscópico
concluiu que Há estreita filiação de grafismo entre o material gráfico padrão cedido pelo punho
escritor do reclamante e o material questionado, suficientes a sugerir tecnicamente que sejam
produtos  de  registros  grafados  com origem em seu  punho  escritor,  sendo  que  os  grafismos
correspondentes  as  assinaturas  registradas  sobre  as  três  peças  documentais  analisadas
correspondem efetivamente a imagens reproduzidas por meio de cópias de assinaturas autênticas
do reclamante, cujas matrizes respectivas não se encontram nos presentes autos. 6. A despeito
da informação de que os grafismos correspondem à assinatura autêntica do reclamante, certo é
que  os  recibos  são  imagens  reproduzidas  por  meio  de  cópias  de  assinaturas  autênticas,
possivelmente  xerocopiadas  de  outro  documento  para  a  montagem  dos  referidos  recibos
apresentados.  7.  Fotocópia  não  autenticada  não  tem  potencialidade  para  causar  dano  à  fé
pública,  não  se  caracterizando  como  documento  no  sentido  formal  e  material  do  termo.  8.
Atipicidade  da  conduta  de  falsidade  documental.  9.  Insistência  no  arquivamento  quanto  aos
crimes de falsidade documental e declínio em relação ao crime de apropriação indébita (art. 168,
§ 1º, III, do CP), de competência da Justiça Estadual.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  insistência  no
arquivamento quanto aos crimes de falsidade documental  e  declínio  em relação ao crime de
apropriação indébita (art. 168, § 1º, III, do CP), nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram
da  votação  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca  Friescheisen  e  Dr.  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de
Carvalho.

291. Processo: JF-SE-0000486-58.2016.4.05.8500-
INQ

Voto: 281/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  ESTELIONATO  MAJORADO  (CP,  ART.  171,  §3º).
RECEBIMENTO  DE  PENSÃO  POR  MORTE  POR  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  MENOR
IRREGULARMENTE CADASTRADO. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO
Nº 32 DA 2ª CCR). MPF: DECLÍNIO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. OMISSÃO SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. INDUZIMENTO
DO INSS A ERRO COM OBJETIVO DE SACAR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE TERCEIRO.
NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar  suposta  prática  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §3º),  consistente  no  indevido
recebimento,  por  parte  de terceiro,  de benefício  de  pensão por  morte  titularizado por  menor,
havendo suposto prejuízo  aos serviços e  interesses no  INSS.  2.  O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  declínio  de  suas  atribuições  em  favor  do  Ministério  Público  Estadual,
consignando  que  não  houve  irregularidade  na  concessão  do  benefício  de  pensão  por  morte
perante o INSS, sendo o prejuízo suportado pelo particular e não pela Autarquia Previdenciária. 3.
Discordância do Magistrado Federal acerca do declínio promovido, sob o fundamento de que o
INSS foi mantido em erro quando do cadastro irregular de terceiro como representante legal da
menor titular do benefício. 4. As diligências empreendidas nos autos embasam o interesse federal
para análise dos fatos trazidos, tendo em vista a irregularidade apurada no cadastramento de
representante legal da menor titular da pensão por morte perante a Autarquia Previdenciária, o
que caracteriza fraude e omissão sobre fato juridicamente relevante para o INSS. 5. Considerando
o falecimento da genitora e após da avó materna que detinha a guarda da menor, houve perante o
INSS o cadastramento fraudulento da tia na condição de guardiã provisória da beneficiária, sendo
que esta, ouvida nos autos, disse ao genitor da menor que o dinheiro da pensão por morte era
sacado  e  administrado  pelo  ex-companheiro  da  mãe dela  e  seria  depositado  em uma conta
poupança aberta em nome da titular do benefício para que esta sacasse quando completasse a
maioridade. 6. Após a retomada da guarda da menor por seu genitor, em janeiro de 2013 por meio
de decisão judicial, permanecia formalmente como sua representante legal perante o INSS a tia.
Essa situação gerou prejuízo não só à titular do benefício, visto que não há certeza acerca do
repasse devido dos valores a ela, bem como aos serviços do INSS ante a obtenção de vantagem
ilícita por terceiro mediante induzimento da Autarquia a erro. As circunstâncias ocorridas causam o
mesmo efeito fraudulento dos saques de benefícios efetuados por terceiro após o óbito do titular,
mediante utilização de cartão e senha pessoal. 7. Desde janeiro de 2013, a tia não mais poderia
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figurar como representante legal da menor, sendo-lhe vedado continuar a administrar os valores e
a praticar qualquer tipo de ato referente à movimentação de valor do benefício previdenciário ou
alteração dos dados, exceto o dever de comunicar a perda de sua condição de guardiã perante o
INSS.  8.  Não  homologação  do  declínio.  Designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

292. Processo: JF/BSQ/SC-5001214-
16.2016.4.04.7215-INQ - Eletrônico 

Voto: 206/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
BRUSQUE

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  arts.  168,  §  1º,  II).  Sócio  de
empresa executada teria deixado de efetuar depósitos em conta corrente vinculada ao Juízo na
execução  fiscal,  referente  ao  percentual  de  5%  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. Precedentes da 2ª CCR:
IPL  n.  5001402-09.2016.4.04.7215,  668ª  Sessão,  de  12/12/2016,  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

293. Processo: JF/CE-0005606-21.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 85/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO (LEI Nº 9.472/97,
ART.  183).  FREQUÊNCIA  DIVERSA  DAQUELA  PARA  A  QUAL  POSSUIA  AUTORIZAÇÃO.
POTÊNCIA 10W. MPF:  ARQUIVAMENTO ATIPICIDADE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
REVISÃO (ART. 28 DO CPP C/C LC N° 75/93, ART. 62, IV). INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de desenvolvimento de atividade clandestina
de telecomunicações (Lei  nº  9.472/97,  art.  183),  tendo em vista  fiscalização da ANATEL que
verificou o uso não autorizado de radiofrequência ante a apreensão de aparelho com frequência
diversa daquela para a qual a rádio possuía autorização. Potência do aparelho apreendido 10
Watts. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, considerando
ausência de dolo na conduta dos responsáveis pela rádio investigada, visto que em momento
algum ocorreu atividade clandestina de telecomunicação, já que a rádio possuía autorização da
ANATEL para  funcionamento,  sendo  a  irregularidade  constatada  na  frequência  do  aparelho
apenas de caráter administrativo. 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento promovido por
considerar que em junho e agosto de 2014 já havia sido constatada pela ANATEL a utilização de
transmissor com emissão de frequência igual àquela detectada quando da fiscalização presencial
em outubro do referido ano,  bem como que a presença ou não do dolo deve ser aferida no
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decorrer  da  instrução  processual.  4.  Os  responsáveis  pela  rádio  investigada  afirmaram  em
depoimento  que  o  aparelho  aprendido  era  provisório,  visto  que  o  original  encontrava-se  em
manutenção, não tendo a utilização ocorrido por  mais  de 20 (vinte)  dias.  5.  A documentação
acostada aos autos demonstra que a rádio possuía autorização da ANATEL para funcionamento e
que a divergência apurada diz respeito somente à frequência operada, fato que afrontaria o art.
163 da Lei  nº  9.472/97,  não estando configurada infração penal.  6.  A operação da rádio  em
frequência  diversa  daquela  para  a  qual  possuía  autorização  não  se  enquadra  na  tipificação
descrita no art. 183 da Lei nº 9.472/97. Ademais, não restou configurado indício deliberado de
cometimento  do  crime,  tendo  a  empresa  sido  multada  administrativamente.  7.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

294. Processo: JF/CE-0005872-08.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 60/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de estelionato majorado (CP, art.  171,  § 3º).  Suposta fraude
consistente na clonagem de cheques de correntista da Caixa Econômica Federal. A vítima relatou
que emitiu 3 (três) cheques a duas empresas,  sendo todos eles clonados e descontados em
valores  superiores,  desconhecendo  todos  os  titulares  das  contas  beneficiárias.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). O prejuízo da correntista foi ressarcido pela empresa
pública federal. Inexistência de qualquer elemento que forneça indícios suficientes da prática da
fraude pelos titulares das contas nas quais foram depositados os valores dos cheques clonados.
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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

295. Processo: JF/CE-0005934-48.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 103/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a autoria e a materialidade do crime de roubo
(CP, art. 157, caput, e §2º, I e II), em sua forma tentada, com dano ao caixa eletrônico do Banco
do Brasil, instalado na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará. A prática
delitiva  ocorreu  quando  um  indivíduo,  durante  o  expediente  de  trabalho,  escondeu-se  nas
dependências do referido prédio e, mais tarde, rendeu um vigilante, obrigando-o a dar acesso a
outros criminosos, tudo com o intuito de arrombar o caixa eletrônico do BB, o que não ocorreu,
sendo levada apenas a arma do vigilante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Impossibilidade  de  identificação  dos  envolvidos,  devido  à  ausência  de  vestígios  que  possam
vincular algum suspeito e da ausência de imagens. Ausência de elementos suficientes da autoria
delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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296. Processo: JF/CF/BA-0002423-
91.2016.4.01.3302-PROINVMP

Voto: 188/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE CAMPO 
FORMOSO/BA

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Possíveis
crimes  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Dossiês  referentes  a  processos
administrativos  de  concessão  de  benefícios  previdenciários  e  assistenciais  nos  quais  houve
recebimento após o óbito dos respectivos titulares. 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. Cumprimento da Orientação nº 681 da 2ª CCR/MPF. Manutenção do arquivamento.

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

297. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002308-
43.2016.4.01.3311

Voto: 150/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE ITABUNA/BA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA O INSS
(CP, ART. 171, § 3º). MPF: ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28
DO  CPP,  C/C  A LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  NÃO  CONFIGURADA A AUSÊNCIA DO  DOLO.
INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª
CCR/MPF. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 68 DA 2ª
CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. Trata-se de notícia
de fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art.
171, § 3º), em decorrência da realização de saques indevidos após o óbito do titular do benefício.
2. A Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento do procedimento por entender
ausentes  os  indícios  de  dolo,  bem  como,  a  pretensão  punitiva  já  se  encontra  em  vias  de
prescrever,  de  modo  que  não  se  vislumbra  interesse  de  agir  persecutório.  Discordância  do
Magistrado. 3. Consta nos autos a ocorrência de 07 saques irregulares, sendo que o último saque
foi  realizado  em fevereiro/2007.  Segundo  Orientação  nº  04  da  2ª  CCR,  resta  configurada  a
ausência de dolo nas hipóteses de até 03 saques irregulares do benefício. 4. O termo inicial da
prescrição da pretensão punitiva estatal é contado a partir da data em que cessou a permanência,
ou seja, quando foi recebido pela última vez o benefício, no caso, fevereiro/2007. Tendo em vista
que a pena máxima cominada abstratamente ao crime de estelionato qualificado é de 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos (CP, art. 109, inc.
III), que será atingido somente em fevereiro/2019. Aplicação do enunciado nº 28 da 2ª CCR. 5.
Após informações apresentadas pelo INSS, verificou-se a ausência de indícios da autoria dos
saques irregulares, pois os benefícios foram sacados por meio de cartão magnético, não houve
renovação  de  senha  e  não  consta  procurador  cadastrado  para  o  benefício.  Aplicação  do
Enunciado nº 68 da 2ª CCR. 6. Insistência no Arquivamento por fundamento diverso.

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

298. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002322-
27.2016.4.01.3311

Voto: 149/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE ITABUNA/BA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA O INSS
(CP, ART. 171, § 3º). MPF: ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28
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DO  CPP,  C/C  A LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  NÃO  CONFIGURADA A AUSÊNCIA DO  DOLO.
INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª
CCR/MPF. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 68 DA 2ª
CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. Trata-se de notícia
de fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art.
171, § 3º), em decorrência da realização de saques indevidos após o óbito do titular do benefício.
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do procedimento por entender
ausentes os indícios de dolo, bem como, considerando a data dos fatos (mais de 8 anos), certo é
que  a  pretensão  punitiva,  se  ainda  não  prescrita,  já  se  encontra  em  vias  de  prescrever.
Discordância do Magistrado. 3. Consta nos autos a ocorrência de 07 saques irregulares, sendo
que o último saque foi realizado em junho/2006. Segundo Orientação nº 04 da 2ª CCR, resta
configurada a ausência de dolo nas hipóteses de até 03 saques irregulares do benefício. 4. O
termo inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal é contado a partir da data em que cessou
a permanência, ou seja, quando foi recebido pela última vez o benefício, no caso, junho/2006.
Tendo em vista que a pena máxima cominada abstratamente ao crime de estelionato qualificado é
de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos (CP,
art. 109, inc. III), que será atingido somente em junho/2018. Aplicação do enunciado nº 28 da 2ª
CCR. 5. Após informações apresentadas pelo INSS, verificou-se a ausência de indícios da autoria
dos saques irregulares, pois os benefícios foram sacados por meio de cartão magnético,  não
houve renovação de senha e não consta procurador cadastrado para o benefício. Aplicação do
Enunciado nº 68 da 2ª CCR. 6. Insistência no Arquivamento por fundamento diverso.

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

299. Processo: JF/MG-0016377-68.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 309/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA E  USO  DE  DOCUMENTO
FALSO (CP,  ART.  297  C/C 304).  MPF:  PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C A LC, ART. 62, IV). CRIME QUE SE CONSUMA
INDEPENDENTEMENTE DA EFETIVA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. DELITO DE NATUREZA
FORMAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência dos
crimes previstos nos arts. 297 c/c 304, ambos do Código Penal, mediante a apresentação, por
cidadão haitiano, perante a uma companhia aérea no Aeroporto Internacional em Confins/MG, de
visto  consular  americano contendo indícios de falsidade.  Interrogado,  o  indiciado afirmou que
pagou  U$  500  dólares  para  um  despachante  no  Haiti  com  o  fim  de  adquirir  o  visto.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que a conduta
é atípica, uma vez que a falsificação não era de boa qualidade, dificilmente sendo apta a enganar
pessoas  habituadas  ao  exame  de  documentos  dessa  natureza,  sendo  hipótese  de  crime
impossível.  3.  O  Juízo  Federal  discordou  do  entendimento  ministerial,  realçando  que  para
aplicação da tese de crime impossível, sob o fundamento de que a falsificação seria grosseira e
despida de potencialidade  lesiva,  deve  o juízo  pautar-se  na experiência  e  percepção comum
acerca  do  objeto,  utilizando como parâmetro  o  homem médio  e  não  pessoas habituadas ao
exame  do  documento  adulterado.  Ainda,  consignou  tratar-se  de  crime  de  natureza  formal,
consumando-se com a simples utilização do documento contrafeito. 4. Com efeito, o crime de
falsidade ideológica consuma-se com a simples potencialidade do dano visado pelo agente, não
se exigindo, portanto, para sua configuração a efetiva ocorrência de prejuízo. 5. Os crimes de
falsificação e uso de documento falso são crimes formais, logo independem da efetiva ocorrência
da obtenção de proveito ou da produção do dano advindo da falsificação e/ou de seu uso para
sua configuração, consumando-se no momento e lugar em que o agente efetivamente utiliza o
documento,  consciente  da  falsidade.  Desse  modo,  caracterizada  a  sua  natureza  formal  e
dispensado o efetivo prejuízo, o delito de falso consuma-se, tão somente, com a inserção do falso
no documento. Precedentes do STJ: HC nº 162.418/DF; RHC nº 19.201/RS. 6. Designação de
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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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

300. Processo: JF/MG-0048287-50.2015.4.01.3800-
INQ

Voto: 315/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de representação anônima relatando supostas irregularidades
na concessão de Declarações de Aptidão ao PRONAF, emitidas pelo Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Carangola/MG. Informações falsas com a finalidade de obter Declaração de Aptidão ao
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  PRONAF. MPF: Ausência de dolo
do investigado. Discordância do magistrado, ao argumento de que a aferição do dolo somente
poderá ser comprovada após ampla dilação probatória. CPP, art. 28. A suposta declaração teria
sido dada pelo beneficiário, o qual teria informado o valor de sua renda familiar sem incluir de sua
esposa, para fins de concessão do financiamento. Ao ser ouvida, a servidora do Ministério do
Desenvolvimento Agrário esclareceu que o Ministério não emite DAP's, mas autoriza a emissão
por instituições credenciadas, conforme regras contidas nas Portarias 21/2014 e 26/2014, além da
Lei nº 11.3206/06; que de acordo com o §2º, art. 4º, da Portaria 21/2014, os dados necessários
para emissão da DAP são fornecidos unilateralmente pelo interessado, o que não impede o poder
público, a qualquer tempo, confrontar os dados e elementos apresentados e promover os atos de
diligências necessários à apuração da sua veracidade e, se for o caso, promover o respectivo
cancelamento; que a portaria 26/2014, no art. 15, estabelece a documentação a ser apresentada
no ato da emissão da DAP, isto é, documentos obrigatórios (documentos e identificação RG e
CPF)  e,  em  caso  de  dúvida,  documentação  complementar  (comprovantes  do  exercício  de
atividade rural em regime de agricultura familiar,  comprovante da origem e formação da renda
bruta e comprovante do tamanho da área do estabelecimento); que, no entanto, a legislação não
especifica quais são os casos que ensejam 'dúvida'; que a emissão da DAP é automática, sem
qualquer checagem ou auditoria por parte do MDA ou, mesmo, qualquer cruzamento automático
de dados com sistemas de informação do governo federal; que a DAP é emitida com base nas
informações dos últimos 12 meses anteriores à emissão, sobretudo no que diz respeito à renda
familiar  e  à  atividade  rural.  Oficiado,  o  Banco  do  Brasil,  que  era  a  instituição  financeira
responsável pela concessão do financiamento, informou que em relação ao investigado a única
operação de crédito localizada já estava liquidada. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

301. Processo: JF/MG-0081641-03.2014.4.01.3800-
INQ

Voto: 385/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de representação anônima relatando supostas irregularidades
na concessão de Declarações de Aptidão ao PRONAF, emitidas pelo Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Carangola/MG. Informações falsas com a finalidade de obter Declaração de Aptidão ao
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  PRONAF. MPF: Ausência de dolo
do investigado. Discordância do magistrado, ao argumento de que a aferição do dolo somente
poderá ser comprovada após ampla dilação probatória. CPP, art. 28. A suposta declaração teria
sido dada pelo beneficiário, o qual teria informado o valor de sua renda familiar sem incluir de sua
esposa, para fins de concessão do financiamento. Ao ser ouvido, o indiciado esclareceu que é
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produtor rural no cultivo de café e hortaliças; que em 2009 o declarante tomou empréstimo junto
ao Banco do Brasil  para empregar recursos no plantio de café;  que na ocasião, o declarante
residia  na fazenda onde o café  era  plantado juntamente com sua  esposa;  que a esposa do
declarante é professora da rede municipal e estadual de ensino; que a renda da família vem do
cultivo de café e das aulas da esposa, mas a maior parte vem da roça; que o contrato de parceria
rural foi celebrado entre o declarante e o seu pai; que, atualmente, além do declarante, outros três
irmãos exploram a terra. Ouvido também o funcionário da EMATER na cidade de Fervedouro/MG,
este declarou a EMATER é credenciada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário  MDA para a
emissão de Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar  PRONAF; que
o MDA estipula regras para a concessão das DAP's, mas, na prática, existem situações não muito
claras  que  dificultam  o  enquadramento  ou  não  do  interessado,  já  que  o  procedimento  se
fundamenta  nas  declarações  prestadas  pelo  produtor  rural;  que  o  interessado  apresenta
documentação comprobatória de sua situação rural e o órgão credenciado não é obrigado a fazer
diligências in loco para verificar a autenticidade das informações prestadas; que os critérios de
enquadramento estão sempre em mudança pelo MDA; que a situação dos beneficiários também é
dinâmica; que o principal critério a ser observado é a ocupação rural da entidade familiar; que não
há óbice que um dos cônjuges tenha emprego fora da propriedade rural, porquanto o que não se
permite é que a renda oriunda de fora da propriedade seja superior à renda obtida na propriedade;
que a DAP, como próprio nome indica, é uma declaração, a qual tem por substrato as informações
prestadas  pelo  proponente;  que  ainda  hoje  o  programa  que  gera  a  DAP,  instalado  no  sítio
eletrônico do MDA, não cruza as informações com outros bancos de dados que possam conter
informações  econômicas  do  interessado  a  exemplo  das  informações  mantidas  na  RAIS  que
pudessem indicar eventuais rendas omitidas quando da declaração do interessado. Oficiado, o
Banco do Brasil, que era a instituição financeira responsável pela concessão do financiamento,
informou  que  em  relação  ao  investigado  a  única  operação  de  crédito  localizada  já  estava
liquidada.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

302. Processo: JF/PR/CAS-5000515-
73.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4/2017 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.  APLICÁVEL  A  UM  DOS  INVESTIGADOS.  IMPOSSIBILIDADE  NO
TOCANTE  AOS  DEMAIS  AGENTES,  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,  atribuído  aos  investigados,  pela  internalização  de
mercadorias de origem estrangeira sem o recolhimento dos tributos devidos. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento no princípio da insignificância,
haja vista  o valor dos tributos sonegados estar  abaixo do estipulado na Portaria nº  75/93 do
Ministério da Fazenda (R$ 20.000,00). 3. Discordância do Magistrado, em razão da habitualidade
na  prática  da  conduta  delituosa.  4.  In  casu,  constam  diversas  autuações  em  nome  dos
investigados, cujo montante dos tributos iludidos por alguns dos agentes ultrapassa em muito o
valor de R$ 10.000,00 (R$ 67.170,37; R$ 79.686,49; R$ 46.196,92; R$ 11.751,70; R$ 41.240,41;
R$ 15.085,14; R$ 11.528,71; R$ 79.934,78). 5. Quanto a um dos investigados, consta apenas a
autuação apurada nestes autos, cujo valor dos tributos iludidos é R$ 7.428,96. Dessa forma, em
consonância com o posicionamento adotado por este Colegiado, o arquivamento é medida que se
impõe, haja vista a inexistência de registro de reiteração da conduta pelo agente. 6. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal no tocante
aos demais investigados, ante a reiteração da conduta delitiva.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

303. Processo: JF/PR/CUR-5017211-
39.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 7/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

304. Processo: JF/PR/CUR-5020954-
57.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 38/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

305. Processo: JF/PR/CUR-5027805-
15.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 6/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

306. Processo: JFRS/SLI-5000910-
87.2015.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 199/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO (ART. 18 DA LEI Nº
10.826/03). ARQUIVAMENTO BASEADO NA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº
75/93). DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS. ARQUIVAMENTO INADEQUADO. DESIGNAÇÃO
DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NAS  INVESTIGAÇÕES.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar possível crime de tráfico internacional de arma de fogo (art. 18 da
Lei  nº  10.826/03),  atribuído  a  indivíduo  que  teria  adquirido  armas  em  Montevidéu/ROU  e,
posteriormente,  ingressado  em  território  nacional  com  o  referido  armamento  de  origem
estrangeira. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento
em razão de ter sido indeferido pelo juízo a expedição de mandando de busca e apreensão, o que
inviabiliza a propositura de ação penal em face da ausência de materialidade delitiva, bem como
por entender não haver outras diligências a serem realizadas.  3. Discordância do Magistrado,
visto que, após a negativa de expedição do mandado de busca e apreensão, não foi juntada
qualquer  informação  sobre  o  cumprimento  das  diligências  realizadas  pela  polícia  uruguaia,
tampouco foi realizada qualquer diligência velada para obter maiores elementos indicativos da
existência de armas na posse do investigado. 4. As informações contidas nos autos denotam a
existência de fortes indícios da prática do delito de tráfico internacional de armas pelo investigado,
inclusive com investigação ocorrendo na autoridade policial do Uruguai, restando confirmado que
o  investigado  ingressava  em  território  nacional  com  armas  de  origem  estrangeira.  5.  O
indeferimento  da  medida  de  expedição  de  mandado  de  busca  e  apreensão  pelo  juízo  não
prejudica a realização de outras diligências úteis a fim de apurar  elementos de materialidade
delitiva, principalmente considerando a existência de investigação também pela polícia uruguaia.
6.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  às
investigações.

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

307. Processo: JFRS/SLI-5002194-
96.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 120/2017 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
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$ 1.053,86)
estar abaixo do estipulado na Lei nº 10.522/2002. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

308. Processo: JFRS/SLI-5002794-
20.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 77/2017 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
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$ 4.320,90)
estar abaixo do estipulado na Lei nº 10.522/2002. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

309. Processo: JFRS/SLI-5002856-
60.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 63/2017 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.
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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
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$ 768,62)
estar abaixo do estipulado na Lei nº 10.522/2002. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

310. Processo: JFRS/SLI-5003142-
72.2015.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 130/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE ARMA DE PRESSÃO. ARQUIVAMENTO BASEADO
NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ANTE O ÍNFIMO VALOR DO TRIBUTO
ELIDIDO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART.  28 DO
CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. ARQUIVAMENTO INADEQUADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1.  Inquérito Policial  instaurado a partir  de
representação fiscal para fins penais em razão da apreensão de uma arma de pressão introduzida
clandestinamente em território nacional pelo investigado e mercadorias diversas. 2. O Procurador
da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento  aplicando  o  princípio  da
insignificância, tendo em vista o ínfimo valor das mercadorias (R$ 1.025,97). 3. Discordância do
Magistrado, visto que a arma em questão tem sua importação relativamente proibida, devendo
sua internalização no território nacional obedecer a normas específicas da legislação. 4. O artigo
17 do Decreto-Lei nº 3.665/2000 dispõe que o uso desse tipo de arma é permitido. No entanto,
dizer que é de uso permitido não significa que a mercadoria seja de livre importação. 5. As armas
de ar comprimido são produtos controlados, cuja importação encontra-se disciplinada nos arts.
183 e 204 do Decreto-Lei nº. 3.665/2000. Tais dispositivos preveem a necessidade de autorização
prévia do Exército para validar a introdução dessas mercadorias no País. 6. Assim, a inexistência
dessa autorização, legalmente prevista, caracteriza o crime de contrabando. 7. Inaplicabilidade do
princípio da insignificância ao crime de contrabando de arma de pressão. Precedentes do STJ
(AgResp 201401498871, Rogerio Schirtti Cruz, STJ - Sexta Turma, DJE 28/08/2016 e AgRg no
REsp  1479836/RS,  Rel.  Ministro  Ribeiro  Dantas,  Quinta  Turma,  julgado  em 18/08/2016,  DJe
24/08/2016) e desta 2ª CCR (Processo n° 1.31.000.000525/2014-27, Voto n° 8061/2014, Sessão
n° 611, de 10/11/2014, unânime). 8. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para dar prosseguimento às investigações.

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

311. Processo: JF-SE-0000524-70.2016.4.05.8500-
INQ

Voto: 153/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  QUALIFICADO  PRATICADO  CONTRA O
INSS (CP, ART. 171, § 3º). MPF: ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP,
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ART. 28 DO CPP, C/C A LC Nº 75/93, ART. 62-IV). NÃO CONFIGURADA A AUSÊNCIA DO DOLO.
INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª
CCR/MPF. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 68 DA 2ª
CCR.  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO  POR  FUNDAMENTO  DIVERSO.  1.  Trata-se  de
inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato contra o INSS
(CP, art. 171, § 3º), em decorrência da realização de saques indevidos após o óbito do titular do
benefício. 2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do procedimento por
entender que não se pode negar falta de interesse de agir na persecução penal, com dispêndio de
tempo e desgaste do prestígio da Justiça, quando as circunstâncias do caso concreto demonstram
indubitavelmente que, mesmo diante de eventual condenação, inevitável será o reconhecimento
da  prescrição  retroativa.  Discordância  do  Magistrado.  3.  O  termo  inicial  da  prescrição  da
pretensão punitiva estatal é contado a partir  da data em que cessou a permanência, ou seja,
quando foi recebido pela última vez o benefício, no caso, maio/2006. Tendo em vista que a pena
máxima cominada abstratamente ao crime de estelionato qualificado é de 6 (seis) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos (CP, art. 109, inc. III), que será
atingido somente em maio/2018. Aplicação do enunciado nº 28 da 2ª CCR. 4. Após informações
apresentadas pelo INSS, verificou-se a ausência de indícios da autoria dos saques irregulares,
pois os benefícios foram sacados por meio de cartão magnético, não houve renovação de senha e
não consta procurador cadastrado para o benefício. Aplicação do Enunciado nº 68 da 2ª CCR. 5.
Insistência no Arquivamento por fundamento diverso.

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

312. Processo: JF-SJR-0005405-56.2013.4.03.6106-
INQ

Voto: 378/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 6ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Representantes legais de sociedade empresária inseriram informação falsa em
Guias de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social (GFIP), no período de abril a
outubro  de  2008,  em  favor  da  empresa,  objetivando  suprimir  contribuições  sociais.  Os
investigados informaram nas GFIP's que a empresa estava autorizada a compensar seus débitos
em contribuições  previdenciárias  com supostos  créditos  oriundos  de  títulos  da  dívida  pública
emitidos em 1904, os quais estariam sendo cobrados em uma ação ajuizada perante a Justiça
Federal do Distrito Federal, em cuja demanda inexistia qualquer decisão judicial nesse sentido.
Com tal  ardil,  a  empresa  deixou  de  recolher  aos  cofres  públicos  vultosa  quantia  a  título  de
contribuições  sociais.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com
fundamento na prescrição virtual,  por entender que os fatos descritos amoldam-se aos crimes
descritos nos artigos 171, §3º e 299, ambos do CP. Discordância do Magistrado Federal a respeito
da adequação típica feita pelo parquet, entendendo que o objetivo precípuo dos investigados ao
inserir declaração falsa nas GFIP's era a indevida supressão de contribuições sociais aos cofres
públicos, sendo com isso praticado o crime tributário do art. 337-A do CP. Nesse sentido, ressalta
o  juiz  que  a  pretensão  punitiva  não  está  prescrita,  não  tendo  sequer  iniciado  o  prazo  de
prescrição,  visto  que  os  tributos  sonegados  foram objeto  de  parcelamento,  conforme  consta
informação  nos  autos.  Aplicação  do  art.  28  do  CPP c/c  art.  62,  IV  da  LC  75/93.  Crime  de
sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).  Informação  da  Procuradoria  da
Fazenda Nacional em São José do Rio Preto de que os débitos perseguidos foram incluídos em
programa de parcelamento, estando por esta razão com sua exigibilidade suspensa. 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. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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313. Processo: JF/SP-0001981-67.2016.4.03.6181-
INQ

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

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

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

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

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV. CRIME PREVISTO NO
ART. 33, C/C ART. 40, I, DA LEI Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA.
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 9 (nove) sementes de maconha (Cannabis
Sativa Linneu), oriundas do exterior. 2. Inquirido, o investigado alegou ter importado as sementes
de maconha para produção e consumo próprio. 3. A Procuradora da República oficiante promoveu
o arquivamento dos autos por atipicidade material da conduta. 4. A Juíza Federal, por sua vez,
indeferiu o arquivamento, por entender que a conduta se subsome ao crime tipificado no art. 33, I,
da Lei 11.343/2006, não sendo cabível a aplicação do princípio da insignificância. 5. A conduta do
investigado se amolda, prima facie, ao art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06, diante da importação de
insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente.  Precedentes (AgRg no
AREsp 892.613/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em  21/06/2016,  DJe  29/06/2016;  AgRg  no  HC  339.254/SP,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,
SEXTA TURMA,  julgado  em 16/06/2016,  DJe  28/06/2016).  6.  A importação  de  matéria-prima
proibida é incompatível  o princípio da insignificância, diante da lesão ao bem jurídico tutelado
(saúde  pública)  e  considerados  os  valores  ético-jurídicos  que  o  sistema  normativo-penal
resguarda. Precedente (AgRg no REsp 1442224/SP, Rel.  Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  24/05/2016,  DJe  13/06/2016).  7.  Arquivamento  prematuro.  8.
Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

315. Processo: PRM-JND-3422.2015.000156-6-INQ Voto: 227/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo perpetrado em detrimento da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (CP, art. 157). Carteiro motorizado foi abordado por dois indivíduos que o renderam.
Após, levaram-no até um local ermo e ordenaram que ele descesse do veículo, seguindo para
local desconhecido. Após diligências, encontraram o veículo dos Correios abandonado próximo a
um parque. Analisando o veículo, constatou-se a subtração de 27 caixas de correspondências e
algumas violadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em depoimento, a vítima
afirmou não ter condições de recordar com clareza as características dos assaltantes. Não havia
testemunhas  no  local.  Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

316. Processo: DPF/GVS/MG-00288/2011-INQ Voto: 298/2017 Origem: GABPRM1-BCM - BRUNO 
COSTA MAGALHAES

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF
(LC  N°  75/93,  ART.  62,  VII).  INDÍCIOS  DA  PRÁTICA  DE  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA
FINANCEIRO.  VARA  ESPECIALIZADA.  ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA
SUSCITADO, COM ATUAÇÃO NA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA NA PR/MG. 1. Inquérito
policial instaurado com o objetivo de apurar possível crime contra o sistema financeiro nacional
(art.  19 da Lei 7.492/86),  praticado por particular que, mediante utilização de comprovantes e
declarações falsas de Imposto de Renda obteve financiamento para aquisição de materiais de
construção pelo CONSTRUCARD da Caixa Econômica Federal. 2. O Procurador da República
oficiante  na  PR/MG  promoveu  o  declínio  de  atribuição  à  Procuradoria  da  República  em
Governador Valadares/MG, por entender que não houve qualquer lesão ou sequer ameaça de
lesão ao Sistema Financeiro Nacional, na obtenção do financiamento junto à CEF, tendo ocorrido,
em verdade, uma fraude em desfavor da instituição financeira e possivelmente do correntista ou
do proprietário da loja de material de construção, visto que o financiamento era apenas pretexto
para obter valores em dinheiro ilicitamente, pois o depósito de material de construção trocava os
créditos  CONSTRUCARD  por  dinheiro,  assim  configurando  estelionato.  3.  O  Procurador  da
República  oficiante  em Governador  Valadares/MG suscitou  o  presente  conflito  de atribuições,
ressaltando que houve  a  obtenção de financiamento propriamente dito,  haja  vista  a  previsão
contratual  específica  da  destinação  para  o  dinheiro,  qual  seja,  a  aquisição  de  material  de
construção. Ademais, afirma que a Resolução nº 600-021, de 19 de dezembro de 2003, do TRF
da 1ª Região especializou a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais para processar
e  julgar  os  crimes  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  nº  7.492/86)  e  de  lavagem ou
ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98), estabelecendo a sua competência sobre
toda a área territorial mineira. 4. Embora o Procurador da República suscitado tenha enquadrado
o suposto crime como estelionato (CP, art. 171), depreende-se da documentação acostada aos
autos e dos depoimentos prestados que todo o procedimento apuratório foi instaurado para apurar
a  conduta  do  beneficiário  que  obteve  o  financiamento  fraudulento  com  fundos  do
CONSTRUCARD para  aquisição  de  material  de  construção  para  reforma  de  sua  casa.  5.  A
distinção entre os dois crimes é definida pela modalidade de mútuo feneratício pretendido ou
realizado: tratando-se de financiamento obtido em instituição financeira,  mediante fraude, com
finalidade específica, fica caracterizado o crime contra o Sistema Financeiro Nacional; por outro
lado, tratando-se de empréstimo fraudulento, sem destinação específica, resta caracterizado o
crime  de  estelionato.  6.  Caracteriza-se  o  crime  do  art.  19  da  Lei  n.  7.492/1986  "quando  os
recursos obtidos junto à instituição financeira possuem destinação específica, não se confundindo,
assim, com mútuo obtido a título pessoal, conduta que caracteriza o crime de estelionato". (CC
122.257/SP). No caso, verifica-se que houve a obtenção de financiamento fraudulento perante a
instituição financeira, haja vista ter ficado estabelecida destinação específica para o dinheiro. A
fraude  se  deu  exatamente  pelo  fato  de  não  se  ter  adquirido  o  bem  para  o  qual  obtido  o
financiamento. 7. Tendo em vista a Resolução nº 600-021 do TRF da 1ª Região que especializou a
4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais para processar e julgar os crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional (Lei  nº 7.492/86) e de lavagem ou ocultação de bens,  direitos e
valores (Lei nº 9.613/98), a atribuição para prosseguir na persecução penal é da Procuradoria da
República em Minas Gerais. 8. Atribuição do Procurador da República suscitado.

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

317. Processo: DPF/MBA/PA-00185/2014-INQ Voto: 114/2017 Origem: GABPRM2-JMPK - JORGE
MAURICIO PORTO KLANOVICZ
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 62, VII, DA LC 75/93).
POSSÍVEL  CRIME  DE  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (ART.  171,  §  3º,  CP).
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA
REPÚBLICA  EM  MARABÁ/PA  PARA  DAR  CONTINUIDADE  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário (art. 171,
§ 3º, CP), consistente no recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito da titular.
2. A Procuradora da República oficiante na PRM-Marabá/PA, declinou de suas atribuições em
favor da Procuradoria da República no Município de Imperatriz/MA, considerando que o filho da
beneficiária declarou ter efetuado dois ou três saques para custear despesas de funeral e que os
saques foram realizados em Imperatriz/MA. 3. O Procurador da República de Imperatriz/MA, por
sua vez, suscitou conflito de atribuições, ao argumento de que o Relatório Individual de fls. 24/25,
expedido pela Gerência Executiva da Previdência Social em Imperatriz/MA, indicou que os saques
foram realizados por meio de cartão magnético na agência nº 302181 do Banco do Brasil, situada
no  município  de  Bom Jesus  do  Tocantins/PA".  4.  Considerando  que  as  provas  documentais
acostadas aos autos, emitidas pela Previdência Social, dão conta de que o benefício fora pago
pelo Banco do Brasil (), em Bom Jesus do Tocantins/PA (302181), por meio de Cartão magnético,
entendo que o crime de estelionato consumou-se nesse Município, que está inserido na esfera de
jurisdição da subseção de Marabá/PA. 5. Conhecimento do conflito negativo de atribuições para
declarar a atribuição da PRM-Marabá/PA para prosseguir na persecução criminal.

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

318. Processo: 1.29.000.001533/2016-19 Voto: 2/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CANOAS-RS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF (LC
N°  75/93,  ART.  62,  VII).  POSSÍVEL CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS  (LEI  N°  9.613/98).
ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA  SUSCITADO,  COM  ATUAÇÃO  NA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL. 1. Notícia de Fato instaurada a
partir  do  encaminhamento  de  Relatório  de  Inteligência  Financeira  pelo  COAF,  que  veicula
informações  acerca  de  movimentações  financeiras  atípicas  ocorridas  entre  as  empresas
investigadas. 2. O Procurador da República oficiante na PR/RS (ora suscitado), declinou de suas
atribuições para a Procuradoria da República no Município de Canoas/RS, sustentando que as
movimentações aludidas no RIF não conduzem à prática do crime de lavagem de dinheiro e
contra  o  sistema  financeiro  afetos  à  atribuição  da  PR/RS,  pois  as  referidas  movimentações
bancárias caracterizam, em tese, o delito de fraude à execução, bem como porque ambas as
empresas possuem sede no Município de Canoas/RS e os fatos narrados deram-se através de
transações realizadas em agências bancárias situadas também em Canoas/RS. 3. O Procurador
da República oficiante na PRM  Canoas/RS suscitou conflito negativo de atribuições, sustentando
que os membros em exercício na PRM Canoas não possuem atribuição criminal em relação a
notícias de fato criminais, procedimentos preparatórios criminais e inquéritos policiais, face aos
termos da Resolução n. 84/TRF4, de 16 de maio de 2013, e da Portaria PGR/MPF n. 431, de 5 de
julho de 2013. 4. Procedência do conflito negativo de atribuições para declarar que a atribuição
para a persecução penal, in casu, é do Procurador da República suscitado, na Procuradoria da
República no Rio Grande do Sul, por força da Resolução nº 84/2016 do TRF da 4ª Região e da
Portaria PGR/MPF nº 431/2013. 5. Pelo conhecimento do presente conflito negativo de atribuição
e, no mérito, pelo conhecimento da atribuição da Procuradoria da República no Rio Grande do
Sul.

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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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319. Processo: 1.00.000.012091/2016-46 Voto: 306/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

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 Vereador, uma vez que restou apurado que o denunciado, no
ano de 2016,  teria  assinado 4 declarações informando, em cada uma delas,  que 4 cidadãos
residiam em sua residência, fato que se mostrou inverídico após a realização de diligências. 2. Ao
ser ouvido, o denunciado confirmou os fatos, aduzindo não saber que era crime fazer declaração
falsa, ressaltando que os eleitores é que queriam mudar os títulos para a localidade, tendo dado
as declarações porque os títulos de eleitor são muito importantes nos dias de hoje, informando
também que não iria ser mais candidato nas próximas eleições. 3. O magistrado entendeu pela
regularidade da denúncia quanto ao denunciado, 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  pelo  denunciado  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 do denunciado de
que teria realizado as falsas declarações a pedido dos próprios eleitores, fato que demonstra que,
a princípio, os beneficiados articularam a falsidade diretamente com o denunciado. 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.  Precedente:  PA 1.00.000.012108/2016-65,  deliberado  na  668ª
Sessão, de 12/12/2016, à unanimidade.

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

320. Processo: 1.14.000.002240/2016-73 Voto: 157/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET SEM
AUTORIZAÇÃO  LEGAL.  SERVIÇO  DE  VALOR ADICIONADO.  NÃO  ADEQUAÇÃO  AO  TIPO
PENAL DO ART. 183, DA LEI Nº 9.472,97. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62,
IV). SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO RETIRA A NATUREZA DE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. TIPICIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de
Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime do  artigo  183 da Lei  nº  9.472/97,  consistente  na
instalação e distribuição de serviço de internet sem fio, sem a devida autorização legal do órgão
competente. 2. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento da presente
notícia  por  entender  que  a  empresa  autuada  utilizava-se  de  estação  de  retransmissão
devidamente  autorizada  pela  ANATEL,  de  forma  que  a  irregularidade  no  seu  funcionamento
cingia-se  a  uma  terceirização  irregular  de  outorga  concedida,  já  solucionada  no  âmbito
administrativo.  Além  disso,  em  relação  ao  compartilhamento  e  à  retransmissão  de  sinal  de
internet, tal fato trata-se, em verdade, de serviço de valor adicionado, o que não configura o delito
descrito no art. 183, da Lei nº 9.472/97. 3. Registre-se que o provimento de acesso à Internet via
radiofrequência, na verdade compreende dois serviços: um serviço de telecomunicações (Serviço
de Comunicação Multimídia), e um Serviço de Valor Adicionado (Serviço de Conexão à Internet).
Portanto, a atividade popularmente conhecida como "Internet via rádio" compreende também um
serviço de telecomunicações. 4. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no
sentido  de  que  a  transmissão  clandestina  de  sinal  de  internet,  via  radiofrequência,  sem
autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, caracteriza, em tese, o delito previsto no
artigo 183 da Lei nº 9.472/97, ainda que se trate de mero valor adicionado de que trata o art. 61
do mesmo diploma legal.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

321. Processo: 1.20.000.000998/2016-70 Voto: 181/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

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

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

322. Processo: 1.20.005.000152/2016-90 Voto: 183/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CP, ART. 337-A. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
CRÉDITO  RECONHECIDO  EM  SENTENÇA  TRABALHISTA.  MATERIALIDADE  DO  DELITO
EVIDENCIADA. ENUNCIADO Nº 63 DA 2ª CCR. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de
expediente  do  Juízo  da  Vara  do  Trabalho  de  Registro/SP,  para  apurar  possível  crime  de
sonegação previdenciária (CP, art. 337-A e art. 1º da Lei nº 8.137/90) por parte de empresa que
figurou como reclamada nos autos de ação trabalhista. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito, ante a ausência de lançamento definitivo do crédito tributário
por parte de autoridade administrativa. 3. Havendo crédito tributário reconhecido judicialmente em
sentença  trabalhista,  desnecessária  é  a  realização  de  outro  lançamento  pela  autoridade
administrativa  tributária.  4.  Em  tais  casos,  a  sentença  trabalhista  definitiva  condenatória  ou
homologatória do acordo, após sua liquidação pelo contador do juízo, define o valor do tributo e
constitui o crédito, e o crime se consuma após o transcurso do prazo legal para recolhimento dos
valores  devidos.  5.  Enunciado  nº  63,  da  116ª  Sessão  de  Coordenação  da  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão (22/08/2016): A sentença trabalhista transitada em julgado, condenatória
ou homologatória de acordo, após sua liquidação, constitui definitivamente o crédito tributário. 6.
Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à
persecução penal.

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

323. Processo: 1.34.006.000404/2016-85 Voto: 221/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DE SONEGAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (LEI Nº
8.137/90). ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REVISÃO (LC
75/93, ART. 62, IV) POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS QUE PODEM
ELUCIDAR OS FATOS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de
representação  formulada  por  servidor  municipal  para  apurar  a  suposta  prática  do  crime  de
sonegação de imposto de renda referente à verba de honorários advocatícios (Lei nº 8.137/90),
que estaria sendo praticado pelos Procuradores do Município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 2. O
Procurador da República oficiante, sem realizar qualquer diligência, promoveu o arquivamento do
feito, considerando não haver notícia da constituição definitiva do crédito tributário, aplicando o
entendimento da Súmula Vinculante n. 24 do STF. 3. No caso dos autos, após o recebimento da
representação, nenhuma diligência foi realizada, nem mesmo ofício ao órgão municipal, oitiva dos
supostos envolvidos ou de outros servidores do Município de Ferraz de Vasconcelos/SP para
averiguar  a  veracidade das informações.  4.  Aplicação do Enunciado nº  69 da 2ª  Câmara.  5.
Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério
Público  Federal  poderá  concluir,  estreme  de  dúvidas,  se  existem elementos  suficientes  para
deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer, de forma segura, o arquivamento do processo. 6.
Devolução dos autos ao Procurador da República oficiante para que realize diligências mínimas
para a elucidação dos fatos e eventuais autoria e materialidade delitivas.

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

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)
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324. Processo: DPF/MS-0418/2015-INQ Voto: 161/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar eventual crime contra o sistema financeiro nacional (art.
19, Lei nº 7492/86), tendo em vista a obtenção de financiamento em nome de terceiro, sem o
conhecimento deste último. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conquanto haver
a suspeita da prática do delito tipificado no art. 19 da Lei nº 7492/86, o raciocínio há de ser oposto,
visto  que  ausente  no  presente  contexto  a  ocorrência  de  fraude  aplicada  contra  a  instituição
financeira.  Analisando-se  os  fatos  apurados,  considerada  a  falta  de  controle  mais  rígido  das
instituições  financeiras  durante  a  realização  de  contratos  de  financiamento,  não  há  como se
afirmar que a instituição financeira tenha sido mantida em erro por ato fraudulento. No caso, a
vítima é o particular que teve seu nome indevidamente utilizado, e não a instituição financeira.
Ausência de elementos que possibilitem o prosseguimento da persecução criminal com relação ao
crime  contra  o  sistema financeiro.  Homologação  do  arquivamento.  Considerando  a  utilização
indevida do nome de particular  para obtenção de financiamento,  ausente o interesse federal,
devendo  os  autos  serem  remetidos  à  Justiça  Estadual  para  apurar  a  suposta  prática  de
estelionato. 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 Friescheisen e Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

325. Processo: 1.17.001.000096/2016-19 Voto: 98/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato consubstanciada em Relatório Técnico Contábil elaborado pelo Tribunal de Contas
do  Estado  do  Espírito  Santo  a  partir  de  prestação  de contas  anual  apresentada  pelo  Fundo
Municipal  de Saúde do Município de Alegre/ES, apontando as seguintes irregularidade: i)  não
recolhimento das contribuições do INSS retiradas dos servidores e de terceiros; ii) apropriação e
não recolhimento da contribuição previdenciária do regime próprio de previdência social  e;  iii)
ausência de repasse de Imposto de Renda na Fonte à Prefeitura. 1) Nos termos do art. 158, I, da
CR/88, o produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos
dos servidores  municipais  pertence  ao  próprio  Município.  Apropriação  e  não  recolhimento  de
contribuição previdenciária de regime próprio municipal de previdência social não é atribuição do
MPF, na forma do Enunciado nº 661. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Eventual delito de
apropriação indébita acarreta lesão ao erário do Município. Ausência de elementos de informação
capazes de justificar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual. 2) Em relação ao não recolhimento de contribuições do
INSS retiradas de servidores e de terceiros, a Receita Federal informou que não foi verificada a
existência  de  procedimento  fiscal  em  face  do  Fundo  Municipal  de  Saúde  do  Município  de
Alegre/ES,  bem como  não  haveria  indícios  suficientes  a  motivar  o  interesse  fiscal  tributário.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Ausência de interesse do fisco em instaurar
procedimento de fiscalização tributária, não havendo constituição definitiva de crédito tributário.
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 e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Friescheisen e Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

326. Processo: 1.22.012.000306/2016-80 Voto: 268/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
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DIVINÓPOLIS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pela Receita Federal acerca de
possíveis crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica e uso de documento
falso (CP, art. 297, art. 299 e art. 304). Apurou-se que foi emitido um segundo número de CPF em
nome do investigado. O investigado esclareceu que havia perdido seus documentos há um tempo
e, com isso, requereu novos, inclusive CPF. Solicitadas informações à JUCEMG, foi esclarecido
que havia empresas vinculadas aos dois CPF's existentes em nome do representado. Promoção
de declínio de atribuições que se recebe como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Não há
indícios da ocorrência de fraude ou falsificação do documento em questão. Os dois CPF's foram
emitidos regularmente, tendo o investigado buscado regularizar a duplicidade da inscrição. Não há
elementos que evidenciem a ocorrência de delito criminal 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  Friescheisen  e  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

327. Processo: 1.34.007.000379/2016-20 Voto: 11/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Possível crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Advogado requereu a
instauração  de  processo  administrativo  disciplinar  em face  de  Diretora  de  Secretaria,  Diretor
Substituto  e Magistrados de Vara do Trabalho,  para apurar  suposto protelamento indevido na
expedição de alvará de levantamento de valores. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Para a configuração do delito é necessário que o sujeito ativo saiba que o denunciado é
inocente, sendo que nos autos não há a mínima narrativa da falsidade dos fatos noticiados pelo
advogado. Homologação do arquivamento. 2) Suposto crime de apropriação indébita praticado
por advogado, contra particular, no curso de processo judicial. Revisão de declínio (Enunciado n°
32, 2ª CCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 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 Friescheisen e Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

328. Processo: 1.34.008.000507/2016-25 Voto: 360/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão, relatando que advogados de
ex-Presidente da República, através de comentários em sítio eletrônico, efetuaram críticas aos
membros do MPF em relação a denúncias por eles apresentadas no âmbito da operação Lava
Jato. Promoção de declínio de atribuições que se recebe como arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). As referidas críticas expostas no site possuem conotação de livre manifestação de
ideias,  tendo  sido proferidas dentro  dos limites  do regular  exercício  do  direito  fundamental  à
liberdade de expressão. A representação formulada veio desacompanhada de provas mínimas
aptas  a  embasar  uma  investigação.  O  representante  cinge-se  em  defender  os  trabalhos
realizados pelo MPF no âmbito da operação Lava Jato e requerer a intimação dos advogados do
ex-Presidente da República para que estes digam qual a origem do dinheiro que paga os seus
respectivos honorários, demonstrando apenas indignação com as críticas dadas aos atuantes.
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Declínio de atribuições que se recebe como arquivamento. 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  Friescheisen  e  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação do Declínio de atribuição

329. Processo: 1.14.000.003377/2016-45 Voto: 115/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita praticado por advogada, contra particular,
no curso de processo judicial. Art. 168, § 1º, III. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ª CCR).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

330. Processo: 1.14.001.000210/2016-12 Voto: 44/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia de Fato. Relato de suposta prática de ligação clandestina de energia elétrica em imóvel
rural.  Possível  furto de energia elétrica (CP, art.  155,  §3º).  Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32). Fatos que não afetam bens, serviços ou interesses 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

331. Processo: 1.14.001.000772/2016-66 Voto: 51/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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332. Processo: 1.14.002.000279/2016-36 Voto: 64/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

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

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

333. Processo: 1.14.002.000288/2016-27 Voto: 26/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta comercialização irregular de medicamentos sem licença da autoridade
sanitária competente. CP, art. 273, § 1º-B, VI. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR).
Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  a  justificar  a  competência  da  Justiça
Federal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 126.223/SP, Dje 15/05/2013; CC 119.594/PR, DJe
18/09/2012; CC 122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR,
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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

334. Processo: 1.15.000.002161/2016-25 Voto: 8247/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível fraude em vestibular da Universidade
do Estado do Amazonas  UEA, fundação pública criada e gerida pelo Governo Estadual. Revisão
de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF). Notícia de suposta compra de vagas para curso de
medicina em universidade  estadual.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

335. Processo: 1.17.000.001808/2016-27 Voto: 230/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  divulgação  de  produto,  através  de  peça
publicitária, sem registro junto à autoridade sanitária competente. CP, art. 273, § 1º-B, I. Revisão
de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta
a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 126.223/SP,
Dje  15/05/2013;  CC  119.594/PR,  DJe  18/09/2012;  CC  122.740/PR,  DJe  30/08/2012;  CC
120.843/SP,  DJe  27/03/2012;  CC 104.842/PR,  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

336. Processo: 1.17.000.001894/2016-78 Voto: 37/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de ameaça
(CP, art. 147) . A noticiante relatou que desde 2009 está sendo ameaçada de morte juntamente
com sua família. As ameaças estariam relacionadas com um contrato de prestação de serviços
celebrado  com  empresa  privada.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).  Fatos
noticiados  genericamente,  desacompanhados  de  qualquer  prova.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

337. Processo: 1.18.000.000390/2015-12 Voto: 214/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal autuado com o objetivo de apurar suposta prática de furto
cometido em território estrangeiro. A investigada, brasileira que residia em Portugal, teria cometido
o  delito  de  furto,  tendo  como  vítima  uma  cidadã  portuguesa.  O  ilícito  ocorreu  em  território
português  e  a  investigada  ingressou  no  território  brasileiro.  Aplica-se  a  extraterritorialidade
prevista no art. 7º, II, b, e §2º, a, do Código Penal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n°  32  -  2ª  CCR).  O  crime  narrado  foi  planejado,  executado  e  inteiramente  consumado  em
Portugal.  Não  há  transnacionalidade  delitiva.  Inexistência  de  prejuízo  a  bens,  serviços  ou
interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,
principalmente porque todo o inter criminis ocorreu no estrangeiro. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

338. Processo: 1.18.003.000377/2016-14 Voto: 125/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Apuração do crime de estelionato (art. 171,
CP).  Emissão fraudulenta de correspondência em nome do Banco do Brasil,  contendo dados
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pessoais  da  representante  e  comunicando  a  inscrição  de  seu  nome  em  cadastro  de
inadimplentes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Eventual crime de
estelionato a ser apurado não evidencia qualquer prejuízo a bem, serviço ou interesse da União.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

339. Processo: 1.20.000.001702/2016-38 Voto: 73/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível obtenção de vantagem indevida por
parte de escritório de advocacia (CP, art. 171). Aduz o noticiante que um escritório de advocacia
teria ajuizado ações indenizatórias em face de operadoras de telefonia usando seu nome sem a
sua autorização. Ao final afirmou que um dos sócios do citado escritório tentou lhe oferecer um
valor em dinheiro para fraudarem o processo que corre na Justiça Estadual. Revisão de declínio
(Enunciado  32 da 2ª  CCR/MPF).  Prejuízo  suportado  por  particular.  Constata-se  que  os  fatos
narrados afetam a Justiça Comum Estadual, visto não ofenderem bens ou interesses da União.
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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

340. Processo: 1.21.002.000398/2016-54 Voto: 28/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TRES LAGOAS-MS

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato que dá conta da materialidade da infração penal de transporte de
droga  maconha  para consumo pessoal  sem autorização legal  (art.  28,  Lei  11.343/2006),  no
Aeroporto de Três Lagoas/MS, próximo à fila  para adentrar a área do embarque. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da
conduta. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Precedente do STJ (CC 144.030/MS, Terceira Seção,
DJe 02/03/2016). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

341. Processo: 1.22.000.005152/2016-51 Voto: 237/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita referente a verba sindical por parte de empresa
privada (CP, art. 168). O Sindicato ao qual a contribuição seria devida é pessoa jurídica de direito
privado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 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.
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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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

342. Processo: 1.25.003.002954/2016-78 Voto: 56/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de sonegação de ICMS, consistente na
venda  de  mercadoria  com  notas  fiscais  que  seriam  devolvidas  para  a  sede  da  empresa  e
reutilizadas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Informação de que o Ministério
Público do Estado do Paraná teria iniciado investigação referentes a tais fatos em 2010, mas ao
fim arquivou o procedimento. Verifica-se que a intenção contida na representação é a de que o
MPF investigue as razões que levaram o MPE a arquivar o procedimento investigatório instaurado
contra a empresa representada, sobretudo porque o representante não concorda com o desfecho
prático ocorrido. O MPF não possui ingerência ou superioridade hierárquica sobre o MP Estadual,
devendo eventual revisão de promoção de arquivamento feita por membro de primeira instância
do  MPE  ser  feita  por  um  órgão  de  cúpula  daquele  órgão.  O  teor  da  representação  deixa
transparecer que a representada supostamente fraudou emissão de notas fiscais com intuito de
sonegar  tributos  estaduais,  principalmente  ICMS.  Circunstâncias  fáticas  que  não  apontam  a
ocorrência de infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

343. Processo: 1.26.000.003374/2016-91 Voto: 233/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  divulgação  de  produto,  através  de  peça
publicitária, sem registro junto à autoridade sanitária competente. CP, art. 273, § 1º-B, I. Revisão
de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta
a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 126.223/SP,
Dje  15/05/2013;  CC  119.594/PR,  DJe  18/09/2012;  CC  122.740/PR,  DJe  30/08/2012;  CC
120.843/SP,  DJe  27/03/2012;  CC 104.842/PR,  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

344. Processo: 1.29.000.003238/2016-99 Voto: 45/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão. O noticiante relata eventuais
irregularidades em instituição beneficente, alegando que o presidente da instituição em comento
faz uso de suas atribuições para cometer irregularidades, tais como o fornecimento de vantagens
a um prestador de serviço comunitário condenado pela Justiça em troca de bens; a obtenção de
recursos de incautos sob o pretexto de reforma da instituição; e o desvio numerário destinado à
reforma do prédio em favor de conhecido. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32).
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As irregularidades narradas demonstram a inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse
da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

345. Processo: 1.29.000.003791/2016-21 Voto: 117/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática de pirâmide financeira, por
empresa privada que atua no ramo de comercialização de cosméticos. Possível crime contra a
economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
2ª  CCR).  Fraude  alusiva  ao  esquema  de  pirâmide,  que  se  caracteriza  por  oferecer  a  seus
associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento
depende do ingresso de novos investidores. Aplicação da súmula nº 498 do STF (Compete a
justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a
economia popular). 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

346. Processo: 1.29.000.004147/2016-71 Voto: 394/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  O denunciante  conta  que  recebeu um telefonema solicitando  que  efetuasse
depósito em conta corrente a título de serviços prestados para a recuperação de valores devidos
em razão do Plano Collor.  A autoridade policial  apontou para a possível  ocorrência  de golpe
nigeriano, prática em que o criminoso tenta ludibriar vítimas com promessas de ganhos inusitados
e  duvidosos  mediante  pagamento.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  As
irregularidades narradas demonstram a inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse da
União.  Ausência  de elementos  de  informação capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

347. Processo: 1.30.001.004233/2016-52 Voto: 396/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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). Segundo narra a noticiante, ela

131



Ata da 670ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00029683/2017

teria recebido e-mail, supostamente enviado por professora da UFRRJ, solicitando que divulgasse
junto  a  alunos  e  amigos  convite  para  prestação  de  serviços  temporários  em  vestibulares  e
concursos,  cuja  contratação  estava  condicionada  ao  pagamento  de  uma  pequena  taxa  de
cadastramento única no valor de R$ 175,00. Representação com o mesmo teor já havia sido feita
anteriormente  por  outra  pessoa,  que  chegou  a  realizar  o  pagamento  da  referida  taxa  e,  em
seguida, veio a descobrir que se tratava de fraude. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

348. Processo: 1.30.001.004579/2016-51 Voto: 118/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível comercialização de produto sem registro junto à
autoridade sanitária competente. CP, art. 273, § 1º-B, I. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da
2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar a competência da
Justiça  Federal.  Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC  126.223/SP,  Dje  15/05/2013;  CC
119.594/PR, DJe 18/09/2012; CC 122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012;
CC 104.842/PR, 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

349. Processo: 1.30.001.005109/2016-12 Voto: 126/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Notícia do aumento da violência no Município
de Seropédica/RJ, em razão da suposta atuação de milicianos na região. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de qualquer elemento de informação capaz 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

350. Processo: 1.30.001.005132/2016-07 Voto: 71/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de remessa pela ANVISA de Processo Administrativo Sanitário.
Possível realização de publicidade de produto sem registro junto ao órgão competente. CP, art.
273,  § 1º-B,  VI.  Revisão de declínio  (Enunciado n°  32 da 2a CCR).  Ausência de indícios de
transnacionalidade da conduta a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ,
Terceira  Seção:  CC  126.223/SP,  Dje  15/05/2013;  CC  119.594/PR,  DJe  18/09/2012;  CC
122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, 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
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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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

351. Processo: 1.30.001.005248/2016-38 Voto: 112/2017 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, autuada em virtude de delatio
criminis, na qual o noticiante narra possível negligência por parte de equipe médica de hospital
municipal no Rio de Janeiro, que resultou na morte de sua filha (natimorto), quando da realização
do parto de sua esposa. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Maternidade administrada pelo
Município  do  Rio  de  Janeiro.  Inexistência  de  circunstância  que  denote  lesão  direta  a  bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

352. Processo: 1.30.001.005457/2016-81 Voto: 366/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de estelionato perpetrado contra
particular (CP, art.  171). O noticiante relata que adquiriu aparelho de ar condicionado em loja
online, mas ainda não recebeu o produto, embora tenha pago o valor devido à vista. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo suportado por 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

353. Processo: 1.30.001.005532/2016-12 Voto: 271/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  divulgação  de  produto,  através  de  peça
publicitária, sem registro junto à autoridade sanitária competente. CP, art. 273, § 1º-B, I. Revisão
de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta
a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 126.223/SP,
Dje  15/05/2013;  CC  119.594/PR,  DJe  18/09/2012;  CC  122.740/PR,  DJe  30/08/2012;  CC
120.843/SP,  DJe  27/03/2012;  CC 104.842/PR,  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

354. Processo: 1.30.005.000422/2016-16 Voto: 152/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação que noticia possíveis descontos indevidos em contracheque de
servidor  do  Ministério  da  Saúde,  referentes  a  empréstimos  consignados  contratados  com
associação.  Revisão de declínio  (Enunciado nº  32 -  2ª  CCR).  Inexistência  de elementos que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Eventual lesão ao patrimônio do particular. Precedentes STJ (CC 125061/MG,
Dje  17/05/2013;  CC 122257/SP,  Dj  28/11/2012).  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público
Federal para o prosseguimento da 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

355. Processo: 1.30.015.000118/2016-50 Voto: 76/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato acerca da apreensão de roupas e bolsas com indícios de contrafação, totalizando
o valor de R$ 285,00. Possível crime contra a propriedade industrial (Lei nº 9.279/96). Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Não  há  constatação  nos  autos  sobre
proceder de algum país estrangeiro as mercadorias mencionadas. Inexistência de prejuízo a bens,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

356. Processo: 1.34.001.007470/2016-26 Voto: 36/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

357. Processo: 1.34.001.008005/2016-11 Voto: 228/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  divulgação  de  produto,  através  de  peça
publicitária, sem registro junto à autoridade sanitária competente. CP, art. 273, § 1º-B, I. Revisão
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de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta
a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 126.223/SP,
Dje  15/05/2013;  CC  119.594/PR,  DJe  18/09/2012;  CC  122.740/PR,  DJe  30/08/2012;  CC
120.843/SP,  DJe  27/03/2012;  CC 104.842/PR,  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

358. Processo: 1.34.001.008092/2016-06 Voto: 43/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática do crime de
estupro (CP, art. 213) contra menor de idade. Adolescente de 16 anos informa ter sido vítima de
estupro coletivo em bar local. Informa, ainda, que outras meninas já foram estupradas no local.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

359. Processo: 1.34.001.008479/2016-54 Voto: 127/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Termo de Declarações para apurar eventuais crimes de
injúria e ameaça (CP, artigos 140 e 147). Relata a noticiante que está sendo vítima de ameaças
de morte e de estupro,  juntamente com sua filha,  além de xingamentos e discursos de ódio.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).  Os  fatos  noticiados  não  se  amoldam a
nenhuma das  hipóteses  previstas  no  art.  109  da  CF.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

360. Processo: 1.34.004.001152/2016-21 Voto: 134/2017 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 representação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar possível crime de violação de segredo profissional (CP, art. 154-A). Narra o
representante  que  empresa  privada  teria  sido  invadida  por  meio  da  internet,  sendo  feitas
alterações no site e envio de e-mail com boletos bancários. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da  2ª  CCR).  Eventual  prejuízo  suportado  por  particular.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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361. Processo: 1.34.010.000945/2016-44 Voto: 29/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada via Sala de Atendimento ao Cidadão dando conta de suposto crime de
lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º), consubstanciado na aquisição de três hospitais em
Ribeirão Preto pelo denunciado, em nome de seu irmão. 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 de São Paulo.

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

362. Processo: 1.34.017.000210/2016-51 Voto: 235/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARARAQUARA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima feita perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Representantes de uma empresa privada
teriam  oferecido  o  serviço  de  divulgação  ao  representante.  Quando  este  buscou  cancelar  o
contrato, não teve sucesso. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Possível violação
de direito do consumidor. Prejuízo suportado por particular. Não há qualquer elemento que atraia
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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

363. Processo: 1.34.022.000148/2016-28 Voto: 398/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-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. Suposto crime de sonegação fiscal (Lei nº 4729/65, art. 1º). Investigado teria omitido
aplicações bancárias com objetivo de fraudar inventário, caracterizando, dessa forma, possível
sonegação  de  Imposto  de  Transmissão  Causa  Mortis.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Sabe-se que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (CF, art. 155,
inc. I), do que decorre, por consequência, a atribuição do Ministério Público 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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364. Processo: 1.34.025.000113/2016-69 Voto: 1/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO SAO 
JOAO BOA VISTA-SP

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 noticiante relata que recebeu uma carta enviada
por  um Cartório  de Precatório  comunicando que ele  teria  direito  a  levantar  valores de conta
vinculada a processo judicial em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

365. Processo: 1.35.000.000826/2016-73 Voto: 145/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do crime de estelionato (art. 171, CP). Representante recebeu uma
mensagem no celular sobre Promoção Globo 50, na qual constava que, para receber o prêmio,
era preciso depositar uma quantia em conta bancária mantida junto à Caixa Econômica Federal.
O depósito foi realizado e a representante, desconfiando que caíra em um golpe, requereu à CEF
a restituição do valor depositado, o que não lhe foi concedido administrativamente. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Consta  informação  nos  autos  de  que  a
representante ajuizou ação cível,  na qual obteve procedência do seu pedido de devolução do
valor depositado. O mero depósito de valor em conta da CEF indicada pelo criminoso não justifica
a competência federal, uma vez que a instituição financeira não foi vítima do estelionato, mas sim
a representante. A CEF foi condenada a ressarcir a quantia porque não atendeu um pedido de
estorno  do  valor,  ou  seja,  por  uma  questão  de  direito  do  consumidor.  Eventual  crime  de
estelionato a ser apurado não evidencia qualquer prejuízo a bem, serviço ou interesse da União.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

366. Processo: DPF/AM-00635/2013-INQ Voto: 68/2017 Origem: GABPRM2-ACAAN - ANNE
CAROLINE AGUIAR ANDRADE 
NEITZKE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº
4.947/66 e de crime de ameaça (art. 147, CP). Ao longo do inquérito policial, duas problemáticas
absolutamente  distintas  foram  enfrentadas:  (i)  o  conflito  entre  moradores  de  populações
tradicionais da RDS Mamirauá das margens do Rio Solimões e pescadores de Fonte Boa e (ii) o
conflito entre populações tradicionais da RDS Mamirauá nas margens do Rio Japurá e supostos
índios Miranhas, a respeito do acesso ao Lago Caruara. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). No que concerne às denúncias de ameaça, tem-se que, em ambos os casos, a
pretensão punitiva encontra-se fulminada pela prescrição, tendo em vista que os fatos ocorreram
em junho de 2012 (CP, art. 109, VI). No tocante ao crime do artigo 20 da Lei 4.947/1966, não se
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vislumbra elementos  mínimos de materialidade  nem de adequação típica,  pois,  em momento
algum,  restou  demonstrado  que  os  pescadores  de  Fonte  Boa/AM  invadiram  a  Reserva  de
Desenvolvimento do Mamirauá e, ainda que tal invasão tivesse ocorrido, não há prova do dolo
específico consistente na intenção de ocupar tais terras. Tanto os moradores do setor Caruara da
RDS Mamirauá, como os da comunidade Nova Jerusalém, há gerações habitam aquela região,
tendo na pesca sua principal fonte de subsistência, razão pela qual se enquadram no conceito de
população tradicional, conforme previsto no art. 20 da Lei nº 9.985/2000 e no art. 3º do Decreto nº
6.040/2007.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

367. Processo: DPF/AM-00870/2013-INQ Voto: 113/2017 Origem: GABPRM2-ACAAN - ANNE
CAROLINE AGUIAR ANDRADE 
NEITZKE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência do delito previsto no art. 155, §4º,
inc. I,  c/c o art.  71, ambos do Código Penal,  tendo em vista a ocorrência de furtos de cabos
elétricos  do  balizamento luminoso da pista  de pouso e decolagem do aeroporto  de Tefé/AM.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme relatório de agosto de 2016, apesar
de todas as diligências realizadas, tais como entrevistas com os vizinhos próximos ao aeroporto,
visitas nos principais compradores de material reciclado, com o objetivo de identificar os autores
dos furtos, todas as tentativas restaram infrutíferas. Ademais, a infração penal realizou-se em área
erma, no meio da floresta amazônica e há aproximadamente 2 (dois)  km do aeroporto,  onde
constatou-se a inexistência de monitoramento no local, longe de qualquer possível testemunha.
Inexistência de elementos mínimos que identifiquem a autoria do feito. Inviabilidade de atuação do
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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

368. Processo: DPF/JFA-00182/2015-INQ Voto: 262/2017 Origem: GABPRM1-FSFC - 
FRANCISCO DE ASSIS FLORIANO
E CALDERANO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes de falsificação de documento público,
falsidade ideológica e  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  297,  299  e 304).  A investigada teria
apresentado certidão  de nascimento  com data  de nascimento  inverídica,  com o fim de  obter
pensão alimentícia pós-óbito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências.
Em sede policial, a investigada afirmou que a 2ª via da certidão de nascimento foi requerida no
Cartório de Registro Civil e que não tinha conhecimento que sua data de nascimento era no ano
de 1990, vez que em sua carteira de identidade também consta sua data de nascimento como
sendo 12/12/1991. Ouvido o funcionário do cartório responsável pela confecção da certidão, este
afirmou acreditar que fez constar o ano de nascimento da investigada como 1991 por força de um
erro material, tendo em consideração que a data de nascimento é 12/12/1990, mas ela somente
foi  registrada  em  26/06/1991.  Não  restou  demonstrada  a  presença  de  dolo  na  conduta  da
investigada, tampouco do responsável pela confecção da 2ª via do documento. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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369. Processo: DPF/PE-00936/2011-INQ Voto: 300/2017 Origem: NUCIVJ/PRPE - NÚCLEO 
CÍVEL JUDICIAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado por requisição ministerial para apurar a possível prática de diversos
delitos imputados a três investigados, quais sejam, desvio de cestas básicas distribuídas pelo
Programa Fome Zero,  furto  de  energia,  tráfico  internacional  de  pessoas,  desvio  de  recursos
públicos,  crimes  eleitorais,  desrespeito  à  legislação  trabalhista,  realização  de  aborto,
charlatanismo, peculato, improbidade administrativa e integração a grupo de extermínio. Os autos
foram encaminhados à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão para análise do arquivamento em
relação aos delitos de sua competência, tendo o respectivo Colegiado deliberado à unanimidade
pela  homologação  no  tocante  à  análise  da  suposta  malversação  de  recursos,  improbidade
administrativa e peculato, remetendo os autos a esta 2ª CCR para análise dos demais delitos de
sua atribuição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências empreendidas pela
Polícia Federal. Alguns fatos não estariam inseridos na esfera de competência Federal, dado que
estariam afetos à municipalidade ou atingiram diretamente particulares, inexistindo ofensa a bens
e  interesses  da  União.  Porém,  a  autoridade  policial  perseguiu  indício  de  prática  criminosa,
independentemente da atribuição, não tendo sido apurado o mínimo elemento de materialidade
apto a embasar uma acusação formal. Verificou-se, ainda, que os possíveis crimes eleitorais e de
frustração de direitos trabalhistas já teriam sido alcançados pela prescrição da pretensão punitiva.
Inexistência de indícios mínimos da prática de crimes, não havendo elementos de informação
suficientes  para  oferecimento  de  denúncia  ou  para  novas  diligências  complementares.
Homologação do arquivamento.

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

370. Processo: DPF/ROO-00062/2016-INQ Voto: 40/2017 Origem: SJUR/PRM-MT - SETOR 
JURIDICO DA 
PRM/RONDONOPOLIS

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157), perpetrado em detrimento da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos. Dois homens não identificados, portando arma de fogo, entraram em
uma  unidade  da  empresa,  localizada  no  Município  de  Pedra  Preta/MT  e  renderam  uma
funcionária, obrigando-a a adentrar na sala do cofre e abri-lo, aguardando o tempo de retardo de
15 minutos, levando a quantia de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise das imagens, não foi possível identificar os
autores do crime, pois além da baixa qualidade, um dos suspeitos usava boné e o posicionamento
das câmeras não permitiu a realização de perícia de comparação facial. Ausência de elementos
suficientes  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório  atual.  Arquivamento  que  não gera  coisa  julgada,  podendo as  investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

371. Processo: JF/ES-2014.50.01.000391-0-INQ Voto: 10/2017 Origem: GABPRM1-PAESN - 
PATRICK AUREO EMMANUEL DA 
SILVA NILO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de comunicação da Caixa Econômica Federal para apurar
possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Realização de saque de benefício previdenciário em nome de segurado do
INSS  com  uso  de  documento  falso.  Inexistência  de  imagens  de  câmeras  de  segurança.
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Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha
investigatória potencialmente idônea apta à elucidação da autoria. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

372. Processo: PRM-JND-3422.2016.000130-7-INQ Voto: 239/2017 Origem: GABPRM1-JLPK - JOSE 
LUCAS PERRONI KALIL

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

Ementa: Trata-se de Inquérito Policial em que se investiga os crimes de falsificação e uso de documento
público falso cometidos por pessoa desconhecida (CP, art. 297 e 304). Uma pessoa, fazendo-se
passar por outra, compareceu a uma agência da CEF e abriu uma conta poupança. Revisão de
arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Com base  nas  provas  colhidas,  não  há  elementos
mínimos para  a  descoberta  da  autoria  dos  crimes em tela.  Apesar  de todos  os  documentos
preenchidos e/ou apresentados serem falsos, ou ideologicamente falsos, não restam evidências
que permitam a identificação da falsária. Não há nos autos qualquer indicativo de prejuízo à Caixa
Econômica  Federal.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva.  Homologação  do
arquivamento.

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

373. Processo: SRPF-AP-00227/2015-INQ Voto: 358/2017 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  praticado  no  curso  de  reclamação
trabalhista (CP, art.  342).  Aparente contradição em relação ao intervalo intrajornada dado aos
empregados  da  empresa.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Eventuais
inconsistências  verificadas  nos  depoimentos  de  duas  testemunhas  que  apenas  retrataram  a
diferença de percepção sensorial sobre a verdade real dos fatos, absorvidos de modo distinto.
Ausência de indícios de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Falta de justa
causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

374. Processo: 1.00.000.012002/2016-61 Voto: 257/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar  a prática do crime de tráfico internacional  de drogas
cometido por brasileiro que transportava entorpecentes em avião comercial (Lei nº 11.343/06 c/c
art. 40, I). O indiciado foi condenado por tráfico na Espanha, encontrando-se preso naquele país.
O Procurador da República promoveu o arquivamento, deixando de oferecer denúncia em relação
ao indiciado, tendo em vista a condenação dele na Espanha pelos mesmos fatos. O Juiz Federal
discordou do arquivamento, considerando a aplicação do art. 6º do CP1, afirmando que o crime foi
também cometido no Brasil, nos termos da Teoria da Ubiquidade, e caso haja condenação no
Brasil,  o  tempo  será  descontado  da  pena cumprida  no  exterior,  na  forma  do  art.  8º  do  CP.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Ninguém pode expor-se, em tema de
liberdade individual, a situação de duplo risco. Essa é a razão pela qual a existência de hipótese
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configuradora de double jeopardy atua como insuperável obstáculo à instauração, em nosso País,
de procedimento penal contra o agente que tenha sido condenado ou absolvido, no Brasil ou no
exterior, pelo mesmo fato delituoso. A cláusula do Artigo 14, n. 7, inscrita no Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos, aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, qualquer
que seja a natureza jurídica que se lhe atribua (a de instrumento normativo impregnado de caráter
supralegal ou a de ato revestido de índole constitucional), inibe, em decorrência de sua própria
superioridade  hierárquico-normativa,  a  possibilidade  de  o  Brasil  instaurar,  contra  quem já  foi
absolvido ou condenado no exterior, com trânsito em julgado, nova persecução penal motivada
pelos  mesmos  fatos  subjacentes  à  sentença  penal  estrangeira  (Ext  1223,  2ª  Turma,  DJ
22/11/2011, Min. Celso de Mello, STF). Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento  e  remessa  de  cópia  integral  dos  autos  à  Secretaria  de  Cooperação  Jurídica
Internacional do Ministério Público Federal, para conhecimento.

375. Processo: 1.11.000.000243/2016-84 Voto: 90/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposto crime de falsidade ideológica
(CP, art. 299) ou falsidade ideológica em atestado (art. 302 do CP). Notícia de negligência na
elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) por médico do trabalho, que se limitava a
auferir a pressão arterial e assinar documentos preenchidos anteriormente à consulta pela auxiliar
administrativa do consultório. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Da documentação
acostada aos autos conclui-se que as consultas foram realizadas e que os espaços existentes nos
atestados de saúde,  destinados a informações sobre realização de  exames complementares,
estão  vazios  ou  riscados,  ou  seja,  não  foram  consignadas  informações  sobre  exames  não
realizados. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

376. Processo: 1.11.000.000949/2016-46 Voto: 175/2017 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.  Narra  o  noticiante  que
adquiriu dois imóveis, os quais foram devidamente pagos e registrados no Cartório de Registro
Geral de Imóveis. Ocorre que, no ano de 2011, os citados imóveis foram leiloados no bojo de Ação
de Execução Fiscal, em virtude do anterior proprietário possuir débito com a Fazenda Pública.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Da análise dos autos percebe-se que o
adquirente não foi precavido o bastante no momento da aquisição dos imóveis, uma vez que não
diligenciou para obtenção de certidões negativas do proprietário vendedor, isto é, não se certificou
de que não havia nenhum óbice à aquisição do bem. Consta dos autos informação de que o
noticiante ajuizou Embargos de Terceiro contra a União, os quais foram julgados improcedentes
em razão de o mesmo não ter tomado as devidas cautelas para adquirir o imóvel. Portanto, não
há que se falar em estelionato ou qualquer outro fato típico penal a ser apurado no caso em
análise. Não houve fraude, ardil, estratagema utilizado pelo vendedor dos imóveis para ludibriar o
noticiante. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

377. Processo: 1.11.000.001198/2016-85 Voto: 34/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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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. Suposto crime de ameaça
(art. 147, CP). Na descrição dos fatos, o manifestante narra que duas pessoas invadiram prédio
de  Ciências  Humanas  de  Universidade  Federal  de  Alagoas,  agrediram  verbalmente  uma
professora e, armados, arrancaram cartazes defendendo uma repressão constante e massiva de
estudantes que defendem o socialismo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não
se observa, no caso em tela, elementos que indiquem a real ocorrência de conduta criminosa,
haja vista a ausência de outros elementos concretos de convicção acerca da real existência de
ilícitos.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

378. Processo: 1.14.000.002682/2016-10 Voto: 49/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  junto  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  para  apurar  a  possível
emissão  de  boleto  bancário  falsificado  perante  a  CEF,  o  que  caracteriza,  em tese,  crime de
estelionato majorado (art. 171, §3º do Código Penal), devido ao não reconhecimento do código de
barras após a realização do pagamento pela noticiante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Em resposta  a  solicitação  do  MPF,  a  denunciante  afirmou  que  a  CEF já  havia
solucionado a questão trazida à lume na notitia criminis. Perda do objeto. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

379. Processo: 1.14.000.002884/2016-61 Voto: 111/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  em  decorrência  de  representação  apresentada  por  servidora  da
Fundação  Oswaldo  Cruz,  narrando  que  teve  sua  conta  de  e-mail  pessoal  invadida  por  uma
máquina  pertencente  à  FIOCRUZ.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após
promovida  sindicância  para  apurar  os  fatos,  a  Diretora  de  Recursos  Humanos  da  FIOCRUZ
arquivou  o feito,  considerando que as  evidências  carreadas aos  autos  são  insuficientes para
justificar a instauração de PAD. Verifica-se nos autos a impossibilidade de se colher elementos
probatórios mínimos aptos a evidenciar justa causa para a persecução penal. Ausência de indícios
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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

380. Processo: 1.14.000.002996/2016-12 Voto: 172/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo perpetrado em detrimento da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos  (CP,  art.  157).  Dois  indivíduos  arrombaram  a  agência  da  EBCT  da  cidade  de
Muritiba/BA, em 04/09/2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme se
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observa das imagens realizadas por meio do circuito interno de gravação da agência, não foi
possível  identificar  os  autores  do  crime,  pois  as  imagens  não  permitem  a  visualização  de
características biométricas suficientes para sua identificação. Ademais, não havia testemunhas no
local. Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva. Inexistência de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

381. Processo: 1.14.006.000208/2016-01 Voto: 35/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente para apurar delitos praticados contra agências
da EBCT (Correios). Crime de roubo (CP, art. 157). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Os expedientes trazem notícias de delitos sem elementos mínimos de autoria. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

382. Processo: 1.14.010.000003/2010-63 Voto: 124/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE T. 
DE FREITAS-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido
de  subsídios  provenientes  da  ANP  por  usinas  produtoras  de  álcool  hidratado.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 1998. Pena máxima de 5 anos. Prazo
prescricional de 12 anos (art. 109, III, CP). Decurso do prazo. Prescrição da pretensão punitiva
estatal. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

383. Processo: 1.15.000.001556/2016-19 Voto: 243/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação anônima apontando supostas irregularidades
no âmbito do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará. Narra o representante que
certa  pessoa  teria  sido  incluída  no  quadro  da  administração  sem qualquer  formalização,  em
flagrante nepotismo, bem como que exerce a função de Superintendente sem que tenha havido
qualquer tipo de seleção pública. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências.
A representada foi chamada a esclarecimentos, tendo juntado documentação que corrobora sua
afirmação de que foi devidamente eleita para o cargo de Conselheira entre 2004/2006, em 2009
para Segunda Diretora  Secretária  e,  eleita  novamente Conselheira  para a  gestão  2016/2018,
renunciou em fevereiro de 2016. Igualmente comprova que o cargo de Superintendente foi criado
em 2014, permanecendo vago até então, não tendo em momento algum sido ocupado por ela.
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Não  há  indícios  de  favorecimento  da  representada  na  investidura  de  cargos  do  CRECI/CE.
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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

384. Processo: 1.15.000.002140/2016-18 Voto: 231/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato autuada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão informando suposto recebimento
irregular  de  benefício  decorrente  do  Programa  Bolsa  Família.  Possível  crime  de  estelionato
qualificado (CP, art. 171, § 3°). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Realizadas visitas domiciliares,  constatou-se que as beneficiárias encontravam-se no perfil  do
referido programa assistencial, cumprindo os requisitos necessários ao regular recebimento do
benefício.  Inexistência  de  materialidade  delitiva.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

385. Processo: 1.15.000.003045/2016-23 Voto: 128/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Noticiante manifesta sua preocupação com possíveis casos de abusos contra
crianças no meio artístico de forma geral. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Inexistência de situação concreta da ocorrência dos abusos noticiados. Cópia da manifestação foi
enviada ao Núcleo de Tutela  Coletiva para análise de possíveis  medidas no âmbito  de suas
atribuições. Homologação do arquivamento.

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

386. Processo: 1.15.000.003089/2016-53 Voto: 30/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo do INSS com cópia dos autos da
ação de auditoria instaurada com o objetivo de apurar a autenticidade dos elementos basilares
para  o  requerimento  e  concessão  de  benefício  previdenciário  concedido  com  indício  de
irregularidades identificadas na Operação Mônaco. Possível crime de estelionato majorado (CP,
art. 171, § 3º). A investigada teria recebido indevidamente benefício previdenciário, constatado a
partir de divergência quanto ao exercício da atividade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Diligências  realizadas apuraram que a investigada não teve a  intenção de fraudar  a
Autarquia Previdenciária, pois se trata de pessoa humilde, não possuindo condições para analisar
os documentos que foram fornecidos pelo intermediador, passando a acreditar que possuía direito
à  aposentadoria  após  ser  orientada  pelos  intermediários  da  fraude.  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
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

387. Processo: 1.15.002.000164/2016-12 Voto: 209/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A) atribuída à ex-gestora do Município de Solonópole/CE. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Acórdão proferido pelo Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado do Ceará, no qual foi reconhecida a pendência de repasse do valor de
R$ 1.097,68,  relativo  ao  INSS,  o  que configuraria,  em tese,  o  delito  em questão.  Consoante
entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários
que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02 (R$ 10.000,00). Desse modo,
como a Lei n° 11.457/07 considerou como dívida ativa da União também os débitos decorrentes
das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos
tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho, de
apropriação  indébita  ou  sonegação  de  contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se
estender a aplicação do princípio da insignificância a estes últimos delitos. Precedentes do STJ:
RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/3/2015; AgRg no REsp 1447953/SP, Quinta Turma, DJe
18/2/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe  11/2/2015.  Homologação  do
arquivamento por fundamento diverso.

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

388. Processo: 1.15.002.000299/2016-70 Voto: 67/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Há nos autos relatos de que gestor de time de futebol teria
praticado  crime  de  desobediência  ao  não  responder  ofício  da  Justiça  do  Trabalho,  que
determinava que fossem apresentados documentos pertinentes à existência de arrecadação de
receita. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há comprovação adequada, do
ponto de vista penal, de que a Federação havia sido comunicada da determinação judicial, uma
vez  que  a  assinatura  contida  no  aviso  de  recebimento  é  de  terceiro  não  identificado.  As
informações requisitadas pela Justiça eram de domínio público, o que impossibilita qualquer linha
investigativa  no  sentido  de  haver  dolo  em postergar  o  oferecimento  dos  dados.  Ademais,  a
determinação  judicial  foi  cumprida  logo  que  houve  efetiva  notificação.  Caso  em que  não  se
vislumbra intenção deliberada de não cumprir a requisição ministerial. Ausência de dolo. Crime
não caracterizado. Homologação do arquivamento.

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

389. Processo: 1.17.004.000123/2016-23 Voto: 176/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de ofício encaminhado pela Agência Nacional de
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Petróleo comunicando término de processo administrativo instaurado em face de empresa. Em
10/09/2014, a ANP notificou a aludida empresa para que apresentasse,  no prazo de 10 dias,
cópias dos seguintes documentos referentes ao período de 01/01/14 a 10/09/14: I) comprovante
de aquisição de gás liquefeito de petróleo-GLP; II) mapa de controle de movimento mensal e III)
notas fiscais de venda de GLP. Em 06/03/15,  a ANP lavrou auto de infração em desfavor da
empresa  em  questão,  a  qual  foi  aplicada  multa  no  valor  de  R$  25.000,00.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  A Resolução de Comitê Gestor  do Simples Nacional
(CGSN) nº 94/2011, preceitua que o MEI estará dispensado de emitir nota fiscal para consumidor
pessoa física, porém, estará obrigado à emissão quando o destinatário da mercadoria ou serviço
for  outra  empresa,  salvo  quando  este  destinatário  emitir  nota  fiscal  de  entrada,  conforme  o
disposto no art.  97, II, a, da aludida resolução. Neste esteio, é forçoso reconhecer que o fato
imputado à retrocitada empresa não constitui crime contra a ordem tributária. Atipicidade dos fatos
narrados. Homologação de Arquivamento.

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

390. Processo: 1.18.001.000280/2016-21 Voto: 27/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta irregularidade no pagamento dos fornecedores de
serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, IV). Diante dos fatos narrados na representação em apreço e de fatos notórios desta
cidade,  verifica-se  a  ausência  de  indícios  mínimos  de  irregularidade  no  pagamento  dos
fornecedores de serviço por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Nenhuma reclamação foi
realizada por qualquer desses prestadores de serviço e fornecedores, do mesmo modo, não há
qualquer manifestação dos cidadãos, no sentido de que não estão sendo atendidos na saúde
pública  de  Anápolis.  Ausência  de  elementos  mínimos  de  materialidade  delitiva  capazes  de
justificar a instauração de 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

391. Processo: 1.18.001.000342/2016-03 Voto: 70/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado em sua forma tentada (CP, art. 171, § 3°
c/c art. 14, II). O investigado teria pedido demissão ao reclamado, sugerindo a realização de um
acordo para a consecução de saque do FGTS e percepção de parcelas do seguro desemprego,
simulando  dispensa  imotivada.  Tal  proposta  foi  rechaçada  pelo  reclamado.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV). Não há nos autos o mínimo indício da existência de
materialidade do crime apontado. Sequer houve tentativa de saque do seguro desemprego, ou
seja,  os  fatos  não  saíram  do  plano  de  cogitação  por  parte  do  investigado.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

392. Processo: 1.19.000.000612/2016-41 Voto: 247/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de peças de informação encaminhadas pela Promotoria da
104ª Zona Eleitoral informando suposta compra de voto praticada pelo então candidato a Prefeito,
hoje titular do cargo, e o pagamento de uma passagem para Barra do Corda nas eleições de
2012.  Possíveis  crimes  de  captação  ilícita  de  sufrágio  (art.  41-A,  da  Lei  nº  9.504/97)  e
oferecimento  de  vantagem  para  obter  voto  (art.  299  do  Código  Eleitoral).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Em  pesquisa  realizada  no  Sistema  de
Acompanhamento de Documentos e Processos do TRE/MA foi encontrado um processo que trata
da mesma captação ilícita  de sufrágio,  em face do mesmo eleitor  aqui  informado,  com base
justamente  no  termo  de  declarações  por  ele  prestado  à  Promotoria  Eleitoral  da  104ª  Zona
constante destes autos. O referido processo foi julgado improcedente diante da fragilidade das
provas produzidas, já tendo ocorrido o trânsito em julgado. Aplicação do princípio do ne bis in
idem (Enunciado nº 57).  Em relação ao delito do art.  299 do Código Eleitoral,  a única prova
existente é a própria confissão do eleitor, o que não basta para o oferecimento da Denúncia. A
única linha investigativa possível seria a oitiva da esposa do eleitor, que estava presente no local,
e do próprio candidato, mas é bastante improvável que este confesse a compra de votos, assim
como o suposto motorista que fez a viagem até Barra do Corda negou ter conhecimento da
suposta  compra  de  votos.  Para  a  formação  do  convencimento  seriam  necessárias  provas
documentais  ou  testemunhais  que  pudessem amparar  os  acontecimento  noticiados.  Os fatos
narrados ocorreram há 4 (quatro) anos, o que dificulta a colheita de elementos suficientes para a
formação da opinio delicti. Aplicação da Orientação nº 26 da 2ª CCR. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

393. Processo: 1.20.002.000053/2014-76 Voto: 9/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime de  desobediência  (art.  330,  CP).  Sociedade empresária  teria
descumprido requisição do Ministério Público do Trabalho para apresentar informações nos autos
de inquérito civil. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Investigada que
apresentou justificativa, esclarecendo que não havia recebido as notificações enviadas pelo MPT,
declaração  corroborada  pelos  Avisos  de  Recebimento  que  não  constam  como  recebedor  a
responsável legal da empresa. Intimação pessoal, direta e inequívoca dirigida ao responsável pelo
cumprimento da ordem não comprovada. Não se vislumbra a intenção deliberada de não cumprir
a ordem 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

394. Processo: 1.22.000.001012/2016-12 Voto: 242/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a  ocorrência  de  crimes contra  a
ordem  tributária,  supostamente  praticados  pelos  responsáveis  de  empresa  privada.  A
Procuradoria  da  Fazenda  Nacional  informou  que  os  débitos  oriundos  dos  procedimentos
administrativos  encontram-se  com  exibilidade  suspensa,  por  decisão  judicial.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora a nova redação do Enunciado 19 da 2ª CCR1 do
MPF só alcance o parcelamento de débitos tributários, a situação do débito suspenso por decisão
judicial é idêntica à do débito parcelado, estendendo-se aquela orientação superior ao caso dos
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débitos  não  exigíveis  por  determinação  judicial.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

395. Processo: 1.22.000.003732/2016-12 Voto: 232/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do encaminhamento de cópias de sentença proferida nos autos
de ação trabalhista.  Na  mencionada ação  a  reclamante pleiteava  direitos trabalhistas,  alguns
deles  decorrentes  da  terceirização  ilícita  promovida  pelas  empresas  reclamadas.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Analisando a sentença, não se vislumbra indícios da
existência de ilícitos penais cometidos pelas reclamadas, mas tão somente o descumprimento da
legislação trabalhista. As condutas descritas como, não pagamento de horas extras e divergência
no pagamento de salários de empregados que desempenham a mesma função, não constituem
crimes, uma vez que não há notícia de que tenham sido praticadas mediante fraude ou violência,
tal como previsto no art. 203 do Código Penal. Ausência de materialidade delitiva. Ausência de
justa causa para deflagração de ação penal. Homologação do arquivamento.

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

396. Processo: 1.22.000.004716/2016-39 Voto: 240/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Funcionária  de empresa aérea encontrou  simulacro de  bomba em uma das
lixeiras  que  compõem  a  área  de  check-in  da  empresa,  no  Aeroporto  Internacional  Tancredo
Neves,  em Confins/MG.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Apesar  da
semelhança do objeto com uma bomba, foi detectado rapidamente que se tratava apenas de um
simulacro, sem qualquer potencial lesivo. De acordo com os registros, a Agente do aeroporto teria
sido questionada por dois passageiros sobre a possibilidade de transportar objeto similar a uma
bomba na aeronave, esclarecendo que o adereço seria utilizado para compor o figurino em uma
festa à fantasia.  Porém, o transporte do simulacro foi  negado pelos funcionários da empresa,
razão pela qual houve o descarte do objeto em uma lixeira. O evento relacionado à descoberta do
material  não  gerou  pânico  nas  dependências  do  aeroporto,  nem ocasionou  prejuízo  ao  seu
funcionamento  regular.  Conduta  atípica.  Ausência  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

397. Processo: 1.22.003.000812/2016-88 Voto: 236/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de processo administrativo encaminhado pela ANP,
tendo em vista que uma companhia energética não teria enviado à agência reguladora, de forma
tempestiva, informações sobre sua movimentação financeira referente aos meses de julho, agosto
e setembro de 2014, conforme determinado pela legislação. Revisão de arquivamento (LC nº
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75/93, art. 62, 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. Com efeito, embora o ato
praticado  configure  ilícito  no  âmbito  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

398. Processo: 1.23.000.002278/2015-56 Voto: 185/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  do  Banco  da  Amazônia  S/A.  Possível
irregularidades  na  implementação  de  recursos  oriundos  do  Fundo  Constitucional  de
Financiamento do Norte  FNO (Art. 171, §3º, III, CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Diligências  realizadas.  Laudo  de  fiscalização  atestou  que  o  crédito  foi  corretamente
aplicado à finalidade ajustada, entretanto houve comprometimento da garantia oferecida. Houve a
substituição da garantia. A instituição financeira informou que o reembolso do crédito inscrito na
Cédula Rural  Pignoratícia  foi  efetuado nos termos e condições fixados no aditivo  firmado em
21/05/2012.  Inexistem  indícios  mínimos  de  que  o  investigado  tenha  obtido  o  financiamento
mediante fraude. Há informações nos autos de que a dívida resultante da operação de crédito foi
regularmente adimplida, o que afasta a materialidade referente ao crime previsto no art. 171 do
CP. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

399. Processo: 1.23.005.000028/2016-12 Voto: 42/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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$ 29.529,00. Lei nº 7.492/86, art. 20. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  No  presente  caso,  conforme  documentação  acostada  aos  autos,  a
propriedade rural na qual seriam aplicados os recursos do financiamento está localizada na terra
indígena Apyterewa, há muito invadida por não índios que tentaram impedir a FUNAI de concluir a
demarcação da área. É notório que a disputa pela área da terra indígena se estende desde a
década de 80, havendo diversas ações judiciais por parte de produtores rurais e da Prefeitura de
São Félix do Xingu no intuito de impedir a retirada das famílias que lá se estabeleceram. Não há
qualquer elemento nos autos que comprove que a mutuária deixou de aplicar os recurso obtidos
mediante financiamento na aquisição daquilo que fora previamente pactuado com a instituição
financeira.  A representada,  assim como inúmeras  pessoas  na  mesma situação,  não  mais  se
encontra vivenda na Terra Indígena Apyterewa, tendo em vista o processo de desintrusão que há
muito  está  em curso.  De  acordo  com a própria  instituição  financeira,  muitas famílias  de não
indígenas foram retiradas da localidade sem receber qualquer tipo de indenização e sem poder
levar consigo todos os seus pertences, tais como pastagens consolidadas, plantações de cacau
em produção, benfeitorias, em virtude da demarcação da terra, o que demonstra que o abandono
da propriedade não foi voluntário. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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400. Processo: 1.23.005.000174/2016-48 Voto: 229/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício oriundo da PFDC que encaminha relatório elaborado
pelo Grupo Especial  de Fiscalização Móvel durante ações fiscalizatórias realizadas em imóvel
rural. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexiste qualquer fato relevante para a
esfera penal  do direito,  haja  vista  a conclusão do relatório  apontar  para a  não existência  de
condições análogas à de escravo ou de qualquer outro ilícito penal. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

401. Processo: 1.25.000.004673/2016-80 Voto: 123/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de  ofício  da Polícia  Federal  solicitando providências  para
inclusão de cidadão no Programa de Proteção à Testemunha. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Diligências. Constou-se a inexistência de qualquer investigação em curso que
justifique  a  inclusão  da  testemunha  no  Programa  de  Proteção  a  Vítimas  e  Testemunhas
Ameaçadas. Homologação do arquivamento.

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

402. Processo: 1.25.006.000556/2016-97 Voto: 108/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática de crimes de sonegação previdenciária e
fiscal (art. 337-A, CP e Lei nº 8.137/90, art.  1º), praticados, em tese, pelos representantes de
empresa privada. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal
informou que não foram identificados indícios de irregularidades fiscais relevantes o suficiente que
pudessem  justificar  a  instauração  de  procedimentos  de  fiscalização  e  alocação  de  recursos
materiais e humanos, em detrimento de outros contribuintes já incluídos no planejamento fiscal.
Inexistência  de  outros  processos  fiscais  em curso  administrativamente.  Crédito  tributário  não
definitivamente  constituído  em desfavor  dos  contribuintes  investigados.  Ausência  de condição
objetiva de procedibilidade. Incidência do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

403. Processo: 1.25.008.000523/2016-27 Voto: 8/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de auxílio-doença concomitantemente com atividade remunerada, no período de 21/02 a
04/03/2005. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Benefício  que foi  obtido
licitamente.  Segurado  que  se  encontrava  efetivamente  debilitado  e,  mesmo assim,  continuou
trabalhando pelo prazo de 13 (treze) dias, possivelmente para complementar sua renda. Salário
percebido pelo  empregado que é uma contraprestação obrigatória  pelo  trabalho que  prestou.
Conquanto fosse o exercício  laboral  irregular,  tal  fato não seria suficiente,  por si  só,  para se
enquadrar como artifício ou ardil apto a caracterizar a ocorrência de estelionato, ante a boa-fé da
conduta perpetrada, que afasta o dolo de fraudar a autarquia federal, necessário à caracterização
do crime de  estelionato  majorado.  Retorno  do  agente  ao exercício  de  atividade  remunerada,
concomitantemente com a percepção do referido benefício previdenciário, que revela seu possível
estado de dificuldade financeira, pois, apesar de doente, resolveu trabalhar, em prejuízo à própria
saúde, para obter indispensável complementação e garantia de futura renda. Precedente deste
Colegiado: Processo n° 0007764-20.2014.4.05.8100 (IPL nº 1294/2013-4), julgado na Sessão de
Revisão nº 622, em 22/06/2015. Homologação do arquivamento.

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

404. Processo: 1.25.011.000137/2016-86 Voto: 66/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Procedimento  Administrativo  instaurado  após  manifestação  de  interesse  de  acordo  de
colaboração premiada, cuja pretensa colaboradora é ré em ação penal,  indiciada por integrar
organização  criminosa  que  se  dedicou  à  importação  clandestina  de  eletrônicos.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A pretensa  colaboradora  informou  que  apenas
realizaria a colaboração se o teor de seus informes ficasse permanentemente sob sigilo e que não
fosse formalmente registrado, pois mostrou-se temerosa em relação a possíveis maldades que
poderiam vir a ser cometidas pelos corréus contra sua família, ao tomarem ciência da colaboração
premiada. Entretanto, tais condições não são admitidas pelo ordenamento jurídico. Não obtido o
consenso,  as negociações foram finalizadas.  Inviabilidade da colaboração premiada proposta.
Homologação do arquivamento.

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

405. Processo: 1.27.002.000234/2016-11 Voto: 110/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155, §4°, inc. I) em sua forma tentada, perpetrado em
detrimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A ECT, através de ofício, comunicou
ao DPF a ocorrência de arrombamento à sua Agência do município de Isaías Coelho/PI. Com
base no Relatório de Apuração da ECT, aduz-se que os agentes fizeram uma abertura na parede
dos fundos que dava acesso direto à sala da tesouraria, porém não chegaram a entrar na agência
e por algum motivo desistiram da ação. Não houve perdas financeiras ou patrimoniais. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relatório de Análise do Departamento de Polícia Federal
sugere o arquivamento da investigação, vez que os elementos colhidos não apontam para indícios
de  autoria  delitiva,  embora  empreendidas  as  diligências  cabíveis.  Ausência  de  elementos
suficientes  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório  atual.  Arquivamento  que  não gera  coisa  julgada,  podendo as  investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

406. Processo: 1.29.000.000878/2016-47 Voto: 251/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o não cumprimento, por parte do representante legal de
empresa privada, de requisição de documentos feita pelo Ministério Público do Trabalho. Tal fato
configuraria  o  delito  capitulado  no  art.  10  da  Lei  nº  7.347/85  (omissão  de  dados  técnicos
indispensáveis à propositura de Ação Civil Pública) e do crime de desobediência (CP, art. 330).
Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Necessidade de individualização do
destinatário da ordem, prova de sua inequívoca ciência e intenção deliberada de não cumprir a
determinação  para  que  ocorra  a  responsabilização  penal,  o  que  não  restou  evidenciado  na
hipótese. Houve apenas o envio de correspondência para a sede da empresa, sem qualquer outra
tentativa por outro meio por parte do órgão ministerial. 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

407. Processo: 1.29.000.003749/2016-19 Voto: 399/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) perpetrado em agência da Caixa Econômica
Federal  localizada  em  Porto  Alegre.  Relata-se  a  ocorrência  do  furto  de  uma  câmera  de
monitoramento fixada na área de autoatendimento da referida agência. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Devido a defeito no equipamento de armazenamento de imagens, não
existem registros gravados relativos à câmera furtada, bem como não é possível precisar a data
em que a mesma foi removida. Não houve ativação de alarme ou preservação da área, o que
dispensa o trabalho da perícia técnica. Não se logrou identificar a materialidade e a autoria do
cometimento  do  crime,  tampouco  se  vislumbra  outras  diligências  possíveis  a  esse  intento.
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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

408. Processo: 1.29.000.004018/2016-82 Voto: 266/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato relatando a ocorrência de arrombamento perpetrado em agência do INSS. Aduz-
se dos relatos que houve destruição de cadeados e deslocamento de lajota. No entanto, nenhum
bem foi subtraído. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os elementos colhidos não
apontam  para  indícios  de  autoria  delitiva,  já  tendo  transcorrido  mais  de  um  ano  do  fato.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que
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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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

409. Processo: 1.29.002.000117/2016-75 Voto: 395/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária consistente na não
emissão de nota fiscal ou emissão de nota fiscal com valores reduzidos (Lei nº 8.137/90, art. 1º).
O apuratório tem origem em representação formulada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão, a
qual originou Procedimento Preparatório instaurado pela PR/RS. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Na representação são descritos fatos relacionados a irregularidades tributárias
e a irregularidades na fabricação de embalagens PET por diversas empresas. Os fatos que dizem
respeito à utilização irregular de material plástico já estão sendo apurados em Inquérito Civil. A
Delegacia da Receita Federal foi está realizando análise fiscal em razão da existência de indícios
de  ilícitos  tributários.  Não  há  ainda  crédito  tributário  constituído.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

410. Processo: 1.29.002.000377/2009-11 Voto: 357/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir do recebimento de Representação Fiscal
para Fins Penais, em razão da existência de indícios da prática de crime contra a ordem tributária
decorrentes  dos  Procedimentos  Administrativos  Fiscais  11020.005030/2007-75  e
11020.005031/2007-10.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Conforme
informações dos autos, o crédito controlado no PAF nº 11020.005031/2007-10 foi integralmente
quitado, o que autoriza o arquivamento do procedimento investigatório, nos termos do Enunciado
nº 52 da 2ª CCR. Em relação ao PAF nº 11020.005030/2007-75, este se encontra sobrestado, no
aguardo  do  julgamento,  pelo  CARF,  de  Recurso  interposto  pelo  contribuinte.  Desso  modo,
considerando o sobrestamento, há falta de justa causa para a persecução penal, uma vez que
não há lançamento definitivo do crédito tributário, estando a exigibilidade do crédito suspensa até
o julgamento final do recurso. Súmula Vinculante n. 24 do STF. Aplicação analógica do Enunciado
n.  19  da  2ª  CCR.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

411. Processo: 1.29.003.000590/2016-42 Voto: 174/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  informando  possível  prática  de  crime  de  desobediência,  por  parte  de
representante  do  INSS,  ao  descumprir  decisão  de  implantação/restabelecimento  de  benefício
previdenciário (CP, art.  330). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Em análise,
verifica-se que o referido despacho determinou a intimação do INSS para que, no prazo de 30
dias, comprovasse a implantação/restabelecimento do benefício. Antes do término daquele prazo,
o INSS juntou telas do sistema Plenus, confirmando o cumprimento da decisão judicial. Dessa
forma, não se verifica ocorrência do delito tipificado no art.  330 do Código Penal.  Crime não
caracterizado. Homologação do arquivamento.

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

412. Processo: 1.30.001.003528/2016-10 Voto: 195/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando possível prática de
discriminação e incitação a discurso de ódio contra casais homoafetivos, através de perfil em rede
social.  Segundo a representante,  o mencionado perfil  apresentaria  conteúdo homofóbico,  haja
vista  o  tom  provocador  dos  comentários  do  usuário  e  de  seus  seguidores.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em pesquisa à página da rede social, não foi possível
identificar nenhuma postagem que desenvolvesse discurso de ódio. Trata-se de declaração de
opinião  contrária,  efetuada  dentro  dos  limites  de  regular  exercício  do  direito  fundamental  à
liberdade  de  expressão.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

413. Processo: 1.30.001.004598/2016-87 Voto: 75/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de contrabando, previsto no art. 334 do CP (redação anterior à Lei
13.008/2014). Apreensão, no dia 14/07/2008, de duas Máquinas caça-níqueis em estabelecimento
comercial.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Os fatos ocorreram antes  da
entrada em vigor da Lei nº 13.008/2014, que alterou o Código Penal. A pena máxima cominada ao
delito, in casu, 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

414. Processo: 1.30.002.000333/2016-08 Voto: 91/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Denúncia de suposta fraude no sistema de
sorteios de loteria da Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
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IV). A manifestação cinge-se à narração de que causa estranheza o fato de dois ganhadores de
um  mesmo  concurso  da  Lotofácil  morarem  na  mesma  cidade,  com  pouco  mais  de  29.400
habitantes.  Inexistência  de  suporte  probatório  mínimo  acerca  de  qualquer  irregularidade  ou
ilegalidade que justifique 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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

415. Processo: 1.30.009.000167/2016-71 Voto: 33/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime contra as telecomunicações (art. 183, Lei 9.472/97). Suposta existência de
central clandestina de serviços de telecomunicações (GATONET). Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Consta  nos  autos  a  realização  de  diligência  no  local  informado  na
representação,  onde  não  foi  localizada  a  central  informada  na  denúncia,  e  ainda,  indagados
moradores locais que afirmaram desconhecer qualquer central desta natureza no local indicado.
Verifica-se  nos  autos  a  impossibilidade  de  se  colher  elementos  probatórios  mínimos  aptos  a
evidenciar  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Ausência  de  indícios  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

416. Processo: 1.30.009.000312/2013-71 Voto: 159/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposta prática do crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 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 da Suprema
Corte. Precedentes do STJ: AgRg no RHC 17.513/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
23/04/2013;  RHC  24.876/SC,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Quinta  Turma,  julgado  em
14/02/2012,  DJe 19/03/2012.  Ausência  de justa  causa para o  prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

417. Processo: 1.30.015.000147/2016-11 Voto: 32/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de contrabando, previsto no art. 334 do CP (redação anterior à Lei
13.008/2014).  Apreensão,  no  dia  26/09/2016,  de  duas  Máquinas  caça-níqueis  de  origem
estrangeira em estabelecimento comercial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os
fatos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei nº 13.008/2014, que alterou o Código Penal. A
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pena máxima cominada ao  delito,  in  casu,  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

418. Processo: 1.33.000.002421/2016-44 Voto: 116/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra particular (CP, art. 171), tendo em vista a
suposta  clonagem de  seu  cartão  de  crédito  de  conta  vinculada  à  Caixa  Econômica  Federal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de compras com cartão de crédito
clonado  com  a  utilização  de  equipamentos  conhecidos  como  chupa-cabra.  Inexistência  de
elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível  de
investigação  a  justificar  novas  diligências.  Homologação  do  arquivamento,  sem  prejuízo  do
disposto no art. 18 do CPP.

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

419. Processo: 1.34.001.005329/2016-99 Voto: 403/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  lavagem de  dinheiro  (art.  1º,  Lei  9.613/98).  Relatório  de
Inteligência  Financeira  do  COAF  sinalizando  movimentação  atípica  de  valores  suspeitos,  em
virtude de suposto envolvimento do investigado com organização criminosa ligada ao tráfico de
entorpecentes  e  de  sua  prisão  decorrente  da  Operação  Pharma  (DENARC-SP).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Não foram apontados indícios da prática de conduta
criminosa de natureza federal prevista na Lei nº 9.613/98. Além disso, a suspeita de envolvimento
do réu com quadrilha de tráfico de entorpecentes já é objeto de investigação por parte da Polícia
Civil  de  São  Paulo/SP.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

420. Processo: 1.34.010.000750/2016-02 Voto: 179/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Manifestação manuscrita apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão,
na qual o representante narra que estaria sofrendo perseguições. Relato confuso e desconexo,
fazendo referências ao Procurador-Geral da República, a Magistrados e à Polícia Federal para
que investiguem os fatos, bem como diz acreditar que as instituições financeiras da cidade de São
Paulo lavem dinheiro dos traficantes do centro da cidade e que fazer uso de milícias a fim de
garantir  seus  interesses  junto  ao  tráfico  e  para  agredir  e  coagir  os  funcionários.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Não  é  possível  identificar  com  precisão  os  fatos,
tampouco estabelecer uma linha de compreensão mínima apta a encetar eventual persecução
penal.  Manifestação  sem  a  indicação  de  nenhum  meio  de  provas  indiciárias.  Ausência  de
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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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

421. Processo: 1.35.000.001039/2008-39 Voto: 65/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposta prática do crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). No caso em tela,
não se vislumbra razoabilidade na manutenção da persecução penal, uma vez que os débitos
fiscais, além de já terem sido considerados nulos por decisão judicial, já estão com exibilidade
suspensa em razão do depósito integral.  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 Friescheisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Arquivamento)

422. Processo: 1.05.000.000055/2016-53 Voto: 371/2017 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (ART. 62, IV, DA LC N° 75/93). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
RECURSO RECEBIDO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.  REMESSA  AO  CONSELHO  INSTITUCIONAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL. 1.  Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar a possível  prática do crime
previsto  no  art.  168-A do  Código  Penal,  em  razão  do  não  recolhimento  das  contribuições
previdenciárias de servidores do Município de Flores/PE. 2. O Procurador Regional da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito fundado na ausência de constituição definitiva do
crédito tributário. 3. A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na
649ª Sessão de Revisão, de 06/06/2016, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
arquivamento, haja vista a natureza formal do aludido crime, determinando a designação de novo
membro do Parquet Federal para adotar as providências cabíveis. 4. Irresignado, o Procurador
Regional da República oficiante apresentou embargos de declaração à 2ª CCR, por entender que
a decisão teria se restringido a analisar  somente a natureza formal do delito.  Nesse sentido,
apontou  omissão  no  julgado  quanto  ao  fundamento  de,  independente  da  natureza  formal  ou
material do crime, emprestar ao art. 168-A, por razões de equidade, o mesmo tratamento jurídico
do  crime  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A),  que  possibilita  ao
investigado,  tendo  conhecimento  do  quantificação  do  débito,  extinguir  a  punibilidade  pelo
pagamento  ou  suspensão  da  pretensão  punitiva  pela  via  do  parcelamento.  Por  fim,  solicitou
esclarecimento de como a decisão recorrida pretende afastar a nova redação do art. 83 da Lei nº
9.430/96 , sem declaração de inconstitucionalidade. 5. Recebimento do recurso como pedido de
reconsideração.  6.  Manutenção  da  decisão  por  seus  próprios  fundamentos,  acrescentando  a
argumentação desenvolvida no agravo regimental interposto pelo Procurador-Geral da República
no Inquérito nº 971/DF, ainda pendente de julgamento, quanto à natureza formal do crime previsto
no art. 168-A do CP, sendo desnecessário a prévia constituição do crédito tributário por parte da
administração fazendária para sua configuração. 7. Ainda, referente a suposta omissão no julgado
recorrido, lembro que segundo jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, não
cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre algum
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argumento  incapaz de  infirmar  a  conclusão  adotada.  Assim,  tem-se  que  o  julgador  não  esta
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador enfrentar apenas as questões
capazes  de  infirmar  a  conclusão  adotada  na  decisão.  Informativo  585  do  STJ  (EDcl  no  MS
21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). 8. Manutenção da decisão recorrida e remessa
dos  autos  ao  Conselho  Institucional  do  Ministério  Público  Federal  para  análise  do  recurso
interposto.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela manutenção da decisão
recorrida  e  remessa  dos  autos  ao  Conselho  Institucional  do  Ministério  Público  Federal  para
análise do recurso interposto, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen, que juntou voto vencido. Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

423. Processo: 1.34.009.000132/2016-93 Voto: 93/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de petição anônima cuja narrativa é de difícil compreensão.
Cessão de crédito do Banco do Brasil para terceiro que seria um laranja. O cessionário possuiria
dois CPF's e dois números de RG cadastrados no Estado de São Paulo. Existência de ação cível
em trâmite na Justiça Estadual de São Paulo que discute as questões da cessão do crédito. 1)
Possível crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86) ou de lavagem de capitais
(Lei  nº 9.613/98). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Inexistência de indícios
suficientes para indicar a ocorrência dos referidos delitos diante dos elementos disponíveis, não
havendo  qualquer  evidência  concreta.  Homologação  do  arquivamento.  2)  Possível  fraude  na
cessão  de  créditos  do  Banco  do  Brasil.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Fatos  que
envolvem interesses de natureza exclusivamente privada. Eventuais prejuízos serão suportados
somente por particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do MPF para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

424. Processo: JF-GO-0024517-21.2016.4.01.3500-
INQ

Voto: 151/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DE GOIÁS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  POSSÍVEL  CRIME  DE
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, §3º). REVISÃO (LC N° 75/93, ART. 62, VII).
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 70 DO CPP. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR
A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ACRE. 1. Inquérito policial instaurado
para apurar  a  possível  prática  do crime de estelionato previdenciário  (CP,  art.  171,  §3º),  por
agente  credenciado  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  tendo  em vista  notícia  de  que  o
investigado, utilizando-se de sua senha, ou facilitando seu uso por terceira pessoa, modificou os
dados da vítima no sistema do Ministério do Trabalho e Emprego e o concedeu a outra pessoa. 2.
O Procurador da República oficiante no Acre promoveu declínio de atribuição para a Procuradoria
da República em Goiás, por considerar que o crime teria se consumado em Goiás, uma vez que,
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segundo relatório policial, os protocolos IP's utilizados na fraude foram cadastrados e utilizados
em Goiás. 3. Ao receber os autos, o Procurador da República oficiante em Goiás suscitou exceção
de incompetência,  ressaltando que o crime fim (estelionato)  foi  perpetrado na cidade  de Rio
Branco-AC (seja na forma tentada, seja na modalidade consumada). A uma, por ser o local que
sofreu a modificação de dados computacionais; a duas, por ser o lugar em que foi requerido o
benefício indevido (último ato de execução, no caso de tentativa); a três, por ser o local onde os
fraudadores  obtiveram  a  concessão  do  benefício).  4.  O  Juiz  Federal  concordou  com  o
entendimento  exposto  pelo  Procurador  da  República  oficiante  no  Goiás,  mas  considerou  a
impossibilidade de firmar competência neste momento pré-processual, ressaltando que diante do
sistema acusatório e em decorrência do salutar princípio ne procedat iudex ex officio, jamais se
poderá admitir que o órgão julgador imponha à parte a propositura de sua ação penal pois cabe
ao Ministério Público,  decidir  onde e como deve apresentar a sua demanda. 5. Com razão o
Procurador da República suscitante, pois, conforme informação do MTE existem cerca de 1.613
requerimentos  fraudulentos  cadastrados  sob  a  senha  do  investigado,  sendo  todos  estes
benefícios  fraudados  no  Acre,  fato  que  atrai,  por  ora,  a  atribuição  da  PR/AC  para  o
prosseguimento das investigações. 6. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições
e, no mérito, fixação da atribuição da Procuradoria da República no Acre (suscitada).

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

425. Processo: JF-AM-0010226-43.2016.4.01.3200-
RPCR

Voto: 62/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de esbulho possessório (CP, art. 161, §1º, II) e de
furto (CP, art. 155) 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  aos  particulares  que  tiveram  seus  lotes
invadidos. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº
1.19.004.000138/2015-36, 641ª Sessão, de 08/04/2016, unânime). Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

426. Processo: JF/CE-0005034-65.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 498/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial.  Determinada empresa apresentou informações falsas em documento emitido
pelo DNIT, referentes ao peso bruto total das cargas transportadas. Possível prática de crime de
estelionato  (CP,  art.  171).  Revisão  de declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da 2ª  CCR).
Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de particulares. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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427. Processo: JF-DF-0054505-96.2016.4.01.3400-
INQ

Voto: 370/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CP, ART. 184, § 2º. MPF:
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28. INDÍCIOS
DE  TRANSNACIONALIDADE.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial
instaurado para apurar a possível prática dos crimes de violação de direito autoral (CP, art. 184,
§2º)  e  descaminho  (CP,  art.  334),  após  a  prisão  em flagrante  de  comerciante  na  Feira  dos
Importados,  por ter exposto à venda 230 brinquedos falsificados de personagens infantis,  em
prejuízo à propriedade intelectual das empresas que legalmente comercializam esses produtos, e
355 brinquedos importados sem comprovação do pagamento dos tributos. 2. A Procuradora da
República oficiante, afastando a conexão entre os crimes, promoveu o declínio de atribuições no
que tange à possível prática do crime de violação de direito autoral, por entender que o referido
crime  foi,  em  tese,  praticado  em  desfavor  de  particulares,  sem  indícios  nos  autos  de
transnacionalidade do delito. Discordância da Juíza Federal. 3. A orientação firmada no âmbito da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a competência para processar
e julgar o delito de violação de direito autoral, quando presente a transnacionalidade dos bens e,
portanto, existente lesão a interesses da União, é da Justiça Federal (CC nº 144.072/PR, DJe
01/12/2015).  4.  No  caso  concreto,  o  próprio  investigado  declarou  ter  importado  e  comprado
clandestinamente todos os produtos apreendidos pela Receita Federal, explicando, inclusive, que
os produtos não possuem o selo de qualidade do INMETRO justamente por serem oriundos da
China ou do Paraguai. 5. Mantida a análise do crime de descaminho no Juízo de origem, bem
como  verificado  nos  autos  que  os  produtos  falsificados  foram  importados,  evidenciando  a
transnacionalidade da conduta, mostra-se prematura, por ora, em decorrência do quanto disposto
nos arts. 76, III, e 78, IV, do CPP, a remessa dos autos à Justiça Estadual para conhecer dos fatos
envolvendo a prática do crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, firmando-se a competência da
Justiça  Federal  para  apreciar  os  ilícitos.  6.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuições  e
designação de outro membro para prosseguir nas investigações, facultando-se à Procuradora da
República oficiante a oportunidade de prosseguir no 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

428. Processo: JF/IMP/MA-0008656-
08.2015.4.01.3701-INQ

Voto: 410/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
IMPERATRIZ/MA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Relato  de  que
determinado  particular  ao  tentar  sacar  seu  FGTS  em  caixa  eletrônico  no  interior  da  Caixa
Econômica Federal - CEF, constatou a ausência de valores na conta. Após investigações, não
restou evidenciado qualquer indício de autoria, já que inexistem imagens gravadas pelas câmeras
de segurança. Segundo a vítima, ao perceber a ausência de valores na conta, solicitou auxílio de
uma pessoa que teria se identificado como empregado da CEF, mas que não saberia identificá-lo.
Promoção de declínio de atribuições fundada na ausência de lesão a bens, serviços e interesses
da  União,  uma  vez  que  a  própria  CEF  informou  não  ter  sofrido  prejuízo  com  a  conduta.
Discordância do magistrado, ao entendimento de que o bem jurídico tutelado é o prestígio da
empresa pública federal. Aplicação do art. 28 do CPP. A CEF informou que não suportou qualquer
prejuízo com a transação, assim como não há qualquer indício da participação de empregados no
fato, uma vez que a empresa não mantém empregados prestando auxílio aos clientes no local em
que  a  vítima  se  encontrava.  Eventual  prejuízo  em detrimento  do  patrimônio  e  da  boa-fé  de
particular.  Inexistência  de  ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
entidades.  Precedente 2ª CCR: 3412.2015.000037-4, 647ª Sessão de Revisão,  em 23/05/016,
unânime.  Precedente  STJ:  CC  125.238/CE,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
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TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  04/02/2013,  DJe  14/02/20131.  Insistência  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

429. Processo: JF-OSA-0005278-80.2012.4.03.6130-
INQ

Voto: 135/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 30ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
OSASCO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(CP, ART. 171, §2º, I, c/c §3º), MEDIANTE USO DE CHEQUE FRAUDULENTO. ARQUIVAMENTO
INDIRETO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART.  70  DO  CPP.  CONSUMAÇÃO  NO  LOCAL  EM  QUE  A  VÍTIMA  MANTÉM  A  CONTA
CORRENTE. PRECEDENTE DO STJ. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM
RIO GRANDE/RS. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato
majorado (CP, art. 171, § 3º), perpetrado em detrimento da Caixa Econômica Federal (CEF), a
qual suportou os prejuízos pela compensação de cheque fraudulento supostamente de titularidade
de um de seus correntistas. 2. O Procurador da República oficiante à época se manifestou pela
necessidade de declínio de competência, em razão do entendimento firmado pelo STJ no sentido
de que o crime de estelionato mediante  uso de cheque fraudulento  se consuma no local  da
agência bancária em que a vítima possuía a conta vinculada ao referido título de crédito, no caso,
Santa Vitória do Palmar/RS. 3. O Juízo da 1ª Vara Federal de Osasco não acolheu a manifestação
ministerial,  sob o argumento de que a volatilidade da jurisprudência  do STJ,  aliada à melhor
possibilidade de comprovação dos fatos no lugar de recebimento da vantagem indevida, seriam
suficientes para afirmar a sua competência. 4. Ao retornarem os autos, o Procurador da República
ora  oficiante,  ratificando  o  posicionamento  ministerial  anterior,  solicitou  ao  Juízo  que  a
manifestação fosse recebida como arquivamento indireto, com o posterior encaminhamento dos
autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, em aplicação analógica ao art. 28 do CPP. 5. O
Juiz  Federal,  então,  acolhendo o parecer  ministerial,  remeteu os autos a  esta  2ª  Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o exercício de sua função revisional,
nos termos do art.  28 do CPP. 6. O Eg. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que a competência territorial se firma perante o local em que houve o efetivo prejuízo à
vítima no caso do uso de cheque inidôneo, porquanto lá se consuma o delito. (CC 147.811/CE,
Rel.  Ministro  Nefi  Cordeiro,  Terceira  Seção,  julgado  em  14/09/2016,  DJe  19/09/2016).  7.
Considerando que a agência da vítima está localizada em Santa Vitória do Palmar/RS, local sob a
jurisdição  de  Rio  Grande/RS,  voto  pelo  reconhecimento  da  atribuição  da  Procuradoria  da
República em Rio Grande/RS para dar continuidade à persecução penal.

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

430. Processo: JF-OSA-0008338-11.2013.4.03.6103-
INQ

Voto: 121/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 30ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
OSASCO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(CP, ART. 171, §2º, I, c/c §3º), MEDIANTE USO DE CHEQUE FRAUDULENTO. ARQUIVAMENTO
INDIRETO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART.  70  DO  CPP.  CONSUMAÇÃO  NO  LOCAL  EM  QUE  A  VÍTIMA  MANTÉM  A  CONTA
CORRENTE. PRECEDENTE DO STJ. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL/SC. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do
crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º), perpetrado em detrimento da Caixa Econômica
Federal  (CEF),  a  qual  suportou  os  prejuízos  pela  compensação  de  cheque  fraudulento
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supostamente de titularidade de um de seus correntistas. 2. O Procurador da República oficiante à
época se manifestou pela necessidade de declínio de competência, em razão do entendimento
firmado pelo STJ no sentido de que o crime de estelionato mediante uso de cheque fraudulento se
consuma no local da agência bancária em que a vítima possuía a conta vinculada ao referido
título de crédito, no caso, Cachoeira do Sul/RS. 3. O Juízo da 1ª Vara Federal de Osasco não
acolheu a manifestação ministerial, sob o argumento de que a volatilidade da jurisprudência do
STJ,  aliada  à  melhor  possibilidade  de  comprovação  dos  fatos  no  lugar  de  recebimento  da
vantagem indevida, seriam suficientes para afirmar a sua competência. 4. Ao retornarem os autos,
o Procurador da República ora oficiante, ratificando o posicionamento ministerial anterior, solicitou
ao  Juízo  que  a  manifestação  fosse  recebida  como  arquivamento  indireto,  com  o  posterior
encaminhamento dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, em aplicação analógica ao
art. 28 do CPP. 5. O Juiz Federal, então, acolhendo o parecer ministerial, remeteu os autos a esta
2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,  para o exercício de sua
função revisional, nos termos do art.  28 do CPP. 6. O Eg. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que a competência territorial se firma perante o local em que houve o
efetivo prejuízo à vítima no caso do uso de cheque inidôneo, porquanto lá se consuma o delito.
(CC  147.811/CE,  Rel.  Ministro  Nefi  Cordeiro,  Terceira  Seção,  julgado  em  14/09/2016,  DJe
19/09/2016). 7. Considerando que a agência da vítima está localizada em Cachoeira do Sul/RS,
voto pelo reconhecimento da atribuição da Procuradoria da República no município de Cachoeira
do Sul/DF para dar continuidade à persecução penal.

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

431. Processo: JF-RIB-0011786-24.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 8848/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). MPF:
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. DECISÃO DO COLEGIADO PELO
ARQUIVAMENTO.  RECURSO  INTERPOSTO  PELO  MAGISTRADO.  AUSÊNCIA  DE
LEGITIMIDADE.  PROCEDIMENTO  ARQUIVADO.  NÃO  CONHECIMENTO  DA REMESSA.  1.
Trata-se  de  procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  possível  crime  de
contrabando,  previsto  no  art.  334-A do  Código  Penal,  em  decorrência  da  apreensão  de  48
(quarenta e oito) maços de cigarro de procedência estrangeira. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância, levando
em consideração a ofensa mínima da conduta. Discordância do magistrado. 3. Na 649ª Sessão
Ordinária,  realizada  em  06/06/2016,  este  Colegiado,  por  unanimidade,  deliberou  pela
homologação do arquivamento, em razão da aplicabilidade da Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR
ao caso. 4. Após o retorno dos autos, o magistrado solicitou a revisão da decisão de arquivamento
por  este  Colegiado,  ressaltando  a  inaplicabilidade  do  princípio  da  insignificância  ao  crime de
contrabando, bem como a ausência de consolidação de entendimento do MPF sobre o caso, já
que inicialmente o patamar consolidado para a aplicação do referido princípio era de 40 maços de
cigarros, após, 100 maços e, atualmente, 153 maços 5. A Lei Complementar nº 75/93, art. 62, que
estabelece a competência das Câmaras de Coordenação e Revisão de se manifestar-se sobre o
arquivamento  de  inquérito  policial,  inquérito  parlamentar  ou  peças  de  informação  deve  ser
interpretado em conjunto com o art. 28 do CPP, que prevê a remessa dos autos ao órgão superior
do Ministério Público sempre que o juiz discordar das razões invocadas pelo órgão ministerial
para promover o arquivamento, em juízo, de inquérito policial ou de peças de informação. 6. O art.
12, §2º, do Regimento Interno do Conselho Institucional do MPF (Resolução nº 165, de 6 de maio
de  2016),  prevê  a  possibilidade  de  interposição  de  recurso  das  decisões  das  Câmaras,
estabelecendo, como legitimados, "a parte interessada e os órgãos institucionais do Ministério
Público que tiverem atuado no procedimento em que foi prolatada a decisão". 7. No caso em
exame, o magistrado aplicou o art. 28 do CPP e a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, ao
apreciar  a  remessa,  determinou  o  arquivamento  dos  autos,  esgotando,  assim,  a  sua  função
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revisional.  8.  O  magistrado  não  possui  legitimidade  para  interpor  recurso/pedido  de
reconsideração contra decisão da 2ª CCR que determina o arquivamento dos autos, já que não
figura como parte interessada no processo e sua atuação é limitada pelo art. 28 do CPP, sendo
seu dever cumpri-la. 9. Não conhecimento da remessa.

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

432. Processo: JF-AM-2007.32.00.008379-7-INQ Voto: 313/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime contra o sistema financeiro. Violação de sigilo de operação ou de
serviço  prestado  por  instituição  financeira  ou  integrante  do  sistema de  distribuição  de  títulos
mobiliários (art. 18 da Lei 7.492/86). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos
ocorridos  em  2007.  A pena  máxima  cominada  ao  crime  é  de  4  (quatro)  anos  de  reclusão.
Prescrição em 08 anos (art. 109, IV do Código Penal). Decurso de 10 (dez) anos da data dos
fatos.  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  inc.  IV).  Informação  de  que  os  funcionários
envolvidos no crime foram demitidos por justa causa da instituição bancária afetada, nos moldes
do art. 482 da CLT. Homologação do arquivamento.

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

433. Processo: JF/CE-0005249-41.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 162/2017 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 estelionato (CP, art.  171,  §3º),  tendo em vista a suposta
fraude na obtenção de benefício previdenciário em nome de particular. Relatou a particular não
ser a titular de pensão por morte cadastrada em seu nome. Revisão de arquivamento (LC n.
75/93, art. 62-IV). Após diligências, verificou-se que o benefício foi concedido em Fortaleza-CE em
03/06/1985  e  cancelado  em  01/08/2015.  Instado  a  se  manifestar,  o  INSS  informou  não  ter
localizado o processo de concessão ou o possível beneficiário após o cancelamento do benefício.
Ademais, o endereço e telefone cadastrados no sistema não existem. Inexistência de diligências
aptas a possibilitar a identificação dos autores do crime, tendo em vista a ausência de endereços,
testemunhas  e  documentos  aptos  a  apontar  indícios  mínimos  de  autoria.  Homologação  do
arquivamento.

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

434. Processo: JF/CE-0005928-41.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 141/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível tentativa de crime de estelionato (CP, art. 171, §3º c/c art.14, II CP),
tendo  em  vista  apresentação  de  documentos  supostamente  falsos  para  saque  de  seguro
desemprego. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Após diligências, não foi possível
verificar a autoria do falsificador dos documentos. Ausência de diligências capazes de direcionar a
investigação de modo a se localizar o autor do crime, pois a Caixa Econômica Federal não possui,
sequer, as gravações da câmera de segurança que flagrou os fatos. Os particulares que tiveram
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seus nomes envolvidos nos fatos não indicaram fatos concretos que pudessem elucidar a autoria.
Fatos ocorridos há mais de 3 anos.  Inexistência de indícios mínimos de autoria  delitiva  e de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

435. Processo: JF/CE-0011845-46.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 414/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime tipificado no art. 273, §1º-B, do CP. Apreensão, em
15/01/2013,  de  encomenda  contendo  anabolizantes.  Promoção  de  declínio  de  atribuições.
Determinação  da  2ª  CCR  pelo  prosseguimento  do  feito  na  esfera  federal.  Promoção  de
arquivamento fundada na ausência de autoria. Discordância do magistrado, ao entendimento de
que  ainda  seria  possível  verificar  a  forma  de  pagamento  da  encomenda.  Art.  28  do  CPP.
Remetente  não  localizado,  pois  o  endereço  fornecido  na  encomenda  apontou  para  local
inexistente.  As  buscas  pelo  destinatário  também restaram infrutíferas,  tendo  em vista  que  a
pessoa residente no endereço fornecido na encomenda negou ter adquirido as substâncias. Fatos
ocorridos há 04 anos.  Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação dos
autores  do  ilícito.  Realização  de  novas  diligências  que  se  mostra  infrutífera  na  espécie.
Precedentes da 2ª CCR/MPF: Inquérito Policial nº 0003562-97.2014.4.05.8100, Voto 2695/2016,
Sessão 641ª, de 08/04/2016, unânime. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito.
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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

436. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002288-
52.2016.4.01.3311

Voto: 244/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE ITABUNA/BA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS
(CP, ART. 171, § 3º). RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O
ÓBITO DO TITULAR. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV).
PROVA  DA  MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DA  AUTORIA  DELITIVA.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS
COMPLEMENTARES  PARA  A  ELUCIDAÇÃO  DOS  FATOS.  PROSSEGUIMENTO  DAS
INVESTIGAÇÕES.  1.  Procedimento  Investigatório  instaurado  para  apurar  possível  prática  do
crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), em razão do recebimento indevido de
benefício previdenciário após o óbito do titular, no período de 09/2007 a 01/2008, o que gerou um
prejuízo à autarquia federal  no valor  corrigido de R$ 2.114,46.  2.  Promoção de arquivamento
fundada na inexpressividade da lesão causada ao bem jurídico tutelado, na baixa efetividade do
prosseguimento do feito diante da proximidade do prazo prescricional e inexistência de dolo do
sacador. Discordância do magistrado. 3. A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão já consolidou o
entendimento no sentido de ser inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela
prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência (Enunciado nº 28). Súmula 438 do
STJ. 4. No caso, considerando a data do último saque (janeiro de 2008) e a pena aplicada ao
crime (6 anos e 8 meses), constata-se que, segundo o previsto no art. 109, inc. III do Código
Penal, a prescrição somente ocorrerá em janeiro de 2020. 5. Não merece amparo o entendimento
do  reconhecimento  da  baixa  lesividade  da  conduta,  uma  vez  que,  no  caso  do  estelionato
previdenciário, 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
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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 públicas. Precedente STJ: (RHC 56.754/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe 12/05/2016). 6. No que tange à análise de dolo, a 2ª Câmara, em casos nos
quais há recebimento de benefício previdenciário após o óbito do titular, excepcionalmente, tem
homologado  as  promoções  de  arquivamento,  mas  somente  quando  constatada  a  completa
ausência de dolo na percepção indevida de até 3 (três) meses (Orientação nº 4 CCR), que não é o
caso dos autos. 7. No caso, consta dos autos a informação de que as parcelas foram sacadas
pela filha da falecida, que não respondeu às solicitações do INSS e, portanto, não foi ouvida a
respeito dos fatos. 8. Assim, diante da peculiaridade do caso e a pendência de diligência a ser
realizada para a completa elucidação do fato, não há como presumir, de imediato, a ausência de
dolo do sacador, 9. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir
nas investigações.

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

437. Processo: JFRJ/NTR-2016.51.02.500909-0-INQ Voto: 8845/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime tipificado no art. 241-A, da Lei nº 8.069. Divulgação de imagem
em  rede  social  com  conteúdo  pornográfico  com  provável  envolvimento  de  criança  e/ou
adolescente. MPF: Promoção de arquivamento por entender que inexiste elementos probatórios
aptos a subsidiar a ação penal. Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art.
62,  IV  da  LC  75/93.  Diligências.  Foi  efetuada  busca  e  apreensão  de  materiais  eletrônicos
pertencentes ao investigado. Realizada a perícia no material apreendido, o laudo pericial atestou
a inexistência de arquivos com conteúdo de cunho pornográfico infantil. Ausência de comprovação
da materialidade delitiva. Ausência de justa causa. Insistência no 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

438. Processo: JF-RJ-2016.51.01.507353-6-TC Voto: 383/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Termo Circunstanciado. Possível crime de desacato (art. 331 CP). Relato de que líder de equipe
francês teria reagido de forma rígida à exigência de agentes da Polícia Federal quando solicitaram
as credenciais olímpicas de uma série de atletas franceses no momento da imigração. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A narrativa do termo circunstanciado não indica qual
foi a manifestação ofensiva, limitando-se a indicar que o policial, no momento do fato, entendeu
de baixo calão as palavras proferidas. Após, indica que o o cidadão francês virou-se de costas e
prosseguiu desferindo palavras, as quais entendeu ofensivas. O autor do fato afirmou que, talvez,
a dificuldade com a língua teria provocado suposto mal entendido e toda a confusão. Ausência de
descrição das palavras que teriam sido ditas. Impossibilidade de produção de prova. Ausência de
elementos capazes de justificar o prosseguimento da 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

439. Processo: JF-SOR-0009008-57.2015.4.03.6110-
INQ

Voto: 201/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
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SOROCABA/SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator.

440. Processo: JF/SP-0009522-54.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 154/2017 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 estelionato previdenciário (CP, art. 173, §3º). Relato
de que determinado particular teria obtido benefício de aposentadoria por tempo de contribuição,
por  meio  de  documentos  inidôneos.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  extinção  de
punibilidade pelo óbito (CP, art.  107,  I),  uma vez que o possível  responsável pela falsificação
faleceu em 27/12/2011. Discordância do magistrado, ao entendimento de que há indícios de que
teria sido o próprio beneficiário o responsável pela falsificação. Aplicação do art. 28 do CPP. Ao
ser ouvido, o beneficiário afirmou ter se utilizado dos serviços de procurador indicado por terceiro
(falecido) contratado para a condução do processo de requisição do benefício. Informou, ainda,
não reconhecer a  assinatura  aposta no  documento falso,  não  se opondo a fornecer  material
grafotécnico. O particular que atuou como procurador informou ter sido contatado pelo terceiro
(falecido)  para  protocolar  os  documentos  de  seus  clientes,  aduzindo  que,  nesse  caso,  a
documentação  lhe  foi  repassada  pelo  próprio  beneficiário.  A  perícia  grafotécnica  restou
inconclusiva em relação às assinaturas questionadas. Embora constatada a falsidade, denota-se
dos autos a ausência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Embora
contraditórios os documentos no que se refere à entrega da documentação, não há qualquer outro
fato apto a indicar o responsável pela falsificação. Beneficiário  que atualmente conta com 62
anos.  Aplicação  da  Orientação  nº  26  da  2ª  CCR.  Ausência  de  justa  causa  para  justificar  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

441. Processo: JF/URA-0000180-32.2016.4.01.3802-
PET

Voto: 133/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UBERABA/MG

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  DESOBEDIÊNCIA  (CP.  ART.  330).  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS  CONCRETOS  APTOS  A  AFASTAR  A  CONFIGURAÇÃO  DO  CRIME  DE
DESOBEDIÊNCIA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para
apurar o crime de desobediência (CP, art. 330), tendo em vista a informação de que determinada
empresa teria deixado de efetuar o bloqueio de numerário determinado pelo juízo 1ª Vara do
Trabalho de  Uberaba,  mesmo após notificação dirigida  ao gerente  do empreendimento.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, por entender que não
teria se configurado o crime de desobediência, uma vez que o ofício foi dirigido à empresa de
forma genérica, constando apenas o termo Sr. Gerente, sendo necessário, para a configuração do
crime que a ordem seja endereçada diretamente para quem tem o dever de cumpri-la. 3. O Juiz
Federal discordou das razões expostas, ressaltando que a ordem foi recebida pelo procurador da
empresa, o que seria suficiente para tornar a ordem determinada. 4. Das poucas informações que
constam dos autos é possível verificar apenas que o Juízo do Trabalho solicitou ao Gerente da
empresa o bloqueio de valores executados em ação trabalhista. Após a inércia do responsável, o
Juízo reiterou o ofício, momento em que o procurador da empresa recebeu a ordem. 5. Diante de
tal cenário é prematuro concluir pela ausência de crime, tendo em vista que não foi empreendida
qualquer diligência para a elucidação do caso. Não consta dos autos informações sobre quem
seria o competente para o cumprimento da ordem, do porquê do ofício não ter sido respondido ou
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se ao final  a ordem restou cumprida.  6.  Diante  da ausência de elementos concretos aptos a
afastar  a prática do crime de desobediência,  necessário o aprofundamento das investigações
(princípios da obrigatoriedade da Ação Penal Pública e do in dubio pro societate). 7. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução criminal.

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

442. Processo: JF-RJ-2010.51.01.800409-2-AP Voto: 146/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  DENÚNCIA.  DIVERGÊNCIA  ENTRE  MAGISTRADO  E  MEMBRO  DO  MPF
ACERCA  DA  CAPITULAÇÃO  JURÍDICA  DOS  FATOS.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO
PROCESSO.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Denúncia recebida pela prática do crime previsto no art. 299
do  Código  Penal,  em  razão  da  apresentação  de  diploma  falso  ao  Conselho  Regional  de
Enfermagem  COREN/RJ. Posteriormente, o Ministério Público modificou a capitulação para o art.
297  do  Código  Penal,  em  razão  do  caráter  eminentemente  público  dos  documentos  falsos,
modificação que restou acatada pelo Juízo. 2. Após determinar o regular prosseguimento do feito,
a il. Magistrada reviu seu posicionamento e entendeu que os fatos, em verdade, se amoldam ao
previsto  no  art.  298  do  Código  Penal,  razão  pela  qual  abriu  vistas  ao  MPF  para  que  se
manifestasse  sobre  a  possibilidade  de  proposta  de  suspensão  condicional  do  processo,  nos
termos do art. 89 da Lei n° 9.099/95. 3. A Procuradora da República oficiante deixou de apresentar
a proposta do benefício da suspensão condicional do processo, por entender correta a tipificação
prevista  no art.  297 do Código  Penal,  uma vez que os documentos  falsificados representam
verdadeiras expressões da autoridade pública e que a força dessas peças transborda os limites
do vínculo bilateral, operando como uma garantia, face a própria sociedade, de que o seu titular
possui  conhecimentos  necessários  para  exercer  uma determinada profissão.  Discordância  da
magistrada.  4.  Quando  o  órgão  do  Ministério  Público  oferece  a  denúncia,  no  gozo  de  sua
prerrogativa  da  independência  funcional,  esgota  a  atividade  do  Parquet  no  que  tange  à
propositura da ação penal. 5. Ausente qualquer hipótese de arquivamento explícito, implícito ou
indireto, descabida é a remessa dos autos a esta 2ª Câmara, já que a ela não é dado o poder de
rever  o  conteúdo  manifestação  do  órgão  do  MPF  que  nega  o  oferecimento  de  proposta  de
suspensão condicional do processo. Precedentes do STF e STJ. Precedente 2ª CCR: Processo nº
0027645-40.2014.4.02.5101,  Sessão  668  de  12/12/2016,  unânime.  6.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

443. Processo: DPF/RN-0773/2015-IP Voto: 305/2017 Origem: GABPRM1-MCLDAB - 
MARIA CLARA LUCENA DUTRA 
DE ALMEIDA BRITO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ART.
342). MPF: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. ENUNCIADO Nº 33. CRIME PRATICADO CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO  DA JUSTIÇA ELEITORAL.  INTERESSE  DA UNIÃO.  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a suposta prática do crime de falso testemunho (art. 342 do CPB), tendo
em vista  a  notícia  de  que  testemunha  teria  apresentado  versões  distintas  perante  a  Justiça
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Eleitoral e o Ministério Público Estadual. 2. Ao ser ouvida, a investigada confessou ter mentido em
seu depoimento junto ao Ministério Público. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o
declínio  de atribuições,  por  entender ausente qualquer  lesão  a bem, serviço ou  interesse  da
União, uma vez que a falsidade teria sido cometida contra órgão estadual. 4. Conforme o art. 72
da Lei Complementar nº 75/93, compete ao Ministério Público Federal exercer, junto à Justiça
Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo
eleitoral. Em seguida, determina o art. 79 da citada lei que o Promotor Eleitoral será o membro do
Ministério Público local que oficie junto ao Juízo Eleitoral de cada Zona. 5. Assim, os Promotores
Eleitorais são promotores de Justiça (Membros do Ministério Público Estadual) que exercem as
funções eleitorais por delegação do Ministério Público Federal. 6. No caso, extrai-se dos autos
que  o  crime  de  falso  testemunho  foi  praticado  perante  a  Promotoria  de  Justiça  Eleitoral  da
Comarca de Currais Novos/RN, lesionando a Administração da Justiça Eleitoral e evidenciando o
interesse direto da União na apuração dos fatos, a ensejar a competência da Justiça Federal.
Precedente STJ: CC 126.729/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, julgado em
24/04/2013). 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

444. Processo: 1.16.000.003121/2016-63 Voto: 53/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

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 mediante representação, noticiando a prática de cartel no Distrito Federal. 2. O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual, por entender que a lei de regência não prevê a competência federal, como permite a
Constituição Federal (art. 109, VI, in fine, para os crimes contra a ordem econômica previstos na
Lei 8.137/90. 3. O cartel é uma modalidade de abuso de poder econômico que se manifesta em
ações ou omissões realizadas por empresas no exercício de suas atividades, através de ajustes
ou acordos entre elas entabulados, em qualquer caso, resultando desconformes aos princípios e
às finalidades normativas da ordem econômica, por conduzirem à consecução de uma inatural
dominação do mercado e/ou eliminação  ainda que parcial  na concorrência nele existente. 4. O
declínio de atribuições, neste momento, mostra-se prematuro. Isso porque, no caso dos autos,
após o recebimento da representação noticiando suposta prática de cartel nenhuma diligência foi
realizada,  sendo  evidente  a  necessidade  de  se  aprofundar  as  investigações,  sobretudo  para
identificar a existência, extensão e a territorialidade das referidas condutas delitivas, sobretudo,
.se: a- atingiram diretamente bens, serviços ou interesses da União e/ou de suas autarquias ou
empresas públicas (inciso IV do art. 109 da CF); b- redundaram em graves violações de direitos
humanos, que o país se obrigou a resguardar em virtude de obrigações decorrentes de tratado do
qual é signatário; c- tiveram imediata repercussão interestadual; d- repercutiram diretamente no
fornecimento de bens ou na prestação de serviços essenciais em relação à vida ou à saúde, mas
em contexto no qual o resultado das condutas praticadas possa mediatamente alcançar maior
amplitude geográfica, de tal modo que se recomende a imediata atuação federal (inciso IV do art.
109 da CF e art. 12, III, Da Lei federal 8.137/1990); e- demonstrado interesse processual da União
Federal; f- houver conexão do crime de cartel com qualquer outro crime da inquívoca competência
federal. 5. Com essas considerações, aplicando analogicamente o Enunciado nº 69 e o Enunciado
nº 70 da 2ª Câmara, voto pela não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos
ao  Procurador  da  República  oficiante  para  que  realize  diligências  mínimas  para  a  completa
elucidação dos fatos, de modo a concluir, de modo seguro, pela competência ou não da justiça
federal.

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
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Cristina Fonseca Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

445. Processo: 1.12.000.000984/2016-28 Voto: 353/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DE
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
VEDAÇÃO À AUTO-INCRIMINAÇÃO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
INAPLICABILIDADE  AO  CASO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar
o crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85, tendo em vista que responsável legal por sociedade
empresária  investigada  nos  autos  de  Inquérito  Civil  Público,  desobedeceu  às  notificações
expedidas pelo Ministério Público do Trabalho. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  presente  apuratório  tendo  em vista  que  as  informações eram destinadas  a
subsidiar inquérito civil que visava a apuração de irregularidades trabalhistas por parte do próprio
investigado,  vindo  a  incidir  no  caso  o  princípio  da  não-autoincriminação  (nemo  tenetur  se
detegere). 3. Segundo precedente do STF o privilégio contra a auto-incriminação traduz direito
público subjetivo assegurado a qualquer pessoa que, na condição de testemunha, de indiciado ou
de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do
Poder Judiciário. (...) O direito ao silêncio enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa
relativamente  a  perguntas  cujas  respostas  possam  incriminá-la  (nemo  tenetur  se  detegere)
impede,  quando concretamente exercido,  que aquele que o invocou venha, por tal  específica
razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado (STF -
Pleno - HC nº 79.812-8/SP - Rel. Min. Celso de Mello - Diário da Justiça, Seção 1, 16 fev. 2001, p.
91).  4.  Ou  seja,  o  direito  fundamental  a  não  auto-incriminação incide  quando da  fala  ou  do
comportamento do investigado possa resultar uma persecução penal contra ele. Não é, contudo, o
caso dos autos. 5. No caso, as informações requisitadas (comprovantes de registro e pagamento
de salários, e TRCTs e comprovantes do efetivo pagamento das verbas rescisórias) não possuíam
o condão de ensejar  procedimento  criminal  posterior  a  justificar  a  incidência  do princípio  em
questão,  possuindo,  apenas,  potencialidade  de  gerar  responsabilização  nos  âmbitos  cível  e
trabalhista, não justificando a incidência do direito a não-incriminação ao caso. 6. Precedentes da
2ª CCR: SRPF-AP-00023/2014-INQ, 658ª Sessão de Revisão, de 05/09/2016, unânime e SRPF-
AP-00225/2014-INQ, 667ª Sessão de Revisão, de 21/11/2016, unânime. 7. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

446. Processo: DPF/AGA/TO-00214/2015-INQ Voto: 311/2017 Origem: GABPRM2-JRCS - JULIA 
ROSSI DE CARVALHO 
SPONCHIADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de apropriação indébita praticado contra pessoa com deficiência
(art. 89 da Lei 13.146/2015). Relato de que a vítima não teria acesso ao benefício assistencial
depositado em seu nome.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº  33 da 2ª  CCR).
Prejuízo suportado pelo particular. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União
ou de suas entidades. Carência de elementos de informação aptos a 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
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declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

447. Processo: DPF/AM-00703/2015-INQ Voto: 293/2017 Origem: GABPR5-AJ - 
ALEXANDRE JABUR

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

Ementa: Notícia de Fato.  Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei  nº 10.826/2003, art.  14).
Revisão de declínio (Enunciado nº 33  2ª Câmara). O Estatuto do Desarmamento não modificou a
competência para o processo e julgamento dos crimes de porte ilegal  de arma de fogo,  que
continua  sendo da  Justiça  Estadual.  Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC 128.616/PR,  DJe
18/03/2015;  CC  132.061/PR,  DJe  18/12/2014.  Inexistência  de  ofensa  a  bens,  interesses  e
serviços da União. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

448. Processo: DPF/ILH/BA-00368/2010-INQ Voto: 310/2017 Origem: GABPRM001-ASC - 
ANSELMO SANTOS CUNHA

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

Ementa: Inquérito Policial. Posse irregular de arma de fogo de uso restrito (Lei nº 10.826/2003, art. 16).
Revisão de declínio (Enunciado nº 33  2ª Câmara). O Estatuto do Desarmamento não modificou a
competência para o processo e julgamento dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento,
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.  Inexistência  de  ofensa  a  bens,  interesses  e
serviços da União. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

449. Processo: DPF/RDO/PA-00100/2015-INQ Voto: 163/2017 Origem: GABPRM1-ISS - IGOR DA 
SILVA SPINDOLA

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

Ementa: Inquérito Policial. Comercialização de medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria 344/98
da  ANVISA).  Art.  33  c/c  66  da  Lei  11.343  /06.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32   2ª
CCR/MPF).  Não há  indícios  mínimos de transnacionalidade  na prática  do  crime.  Trata-se  de
farmácia  local  que  comercializava  irregularmente  medicamentos  sujeitos  a  controle  especial.
Carência de elementos de informação aptos a justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

450. Processo: SPF/RR-0446/2016-INQ Voto: 294/2017 Origem: GABPR1-TAB - THIAGO 
AUGUSTO BUENO

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

Ementa: Inquérito Policial. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 12).
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Revisão de declínio (Enunciado nº 33  2ª Câmara). O Estatuto do Desarmamento não modificou a
competência para o processo e julgamento dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento,
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.  Inexistência  de  ofensa  a  bens,  interesses  e
serviços da União. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

451. Processo: 1.14.000.003537/2016-56 Voto: 165/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de omissão de
socorro (CP, art.  135) atribuído a hospital público estadual.  Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conduta praticada por servidores de hospitais administrados pelo
Estado da Bahia. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a
competência da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

452. Processo: 1.15.000.003113/2016-54 Voto: 166/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  noticiando  a
possível ocorrência dos crimes de tráfico e consumo de drogas. Revisão de declínio (Enunciado
n° 32  2ª CCR/MPF). Verifica-se que inexiste ofensa a bens ou interesses da União.  Não há
indícios mínimos de transnacionalidade. Relato que aponta para o possível tráfico de drogas local.
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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

453. Processo: 1.16.000.003159/2016-36 Voto: 173/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta conduta inapropriada de ascensorista do elevador privativo do Edifício
Sede I da Justiça Federal de 1º Grau no Distrito Federal,  que teria, sem o consentimento da
vítima, estagiária de escritório de advocacia, beijado-lhe o rosto, na tentativa de beijar-lhe a boca.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Nos termos do art. 327, § 1º, do Código Penal, em se
tratando de prestador de serviços à administração, a equiparação somente ocorre se a atividade
for típica da administração pública, o que não acontece no caso concreto, em que o suposto autor
desenvolvia atividade de ascensorista. Precedente 2ª CCR: Processo nº 1.19.000.000376/2015-
81, 619ª Sessão de Revisão, de 29/04/2015, Unânime. Ausência de efetiva lesão a bens, serviços
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ou interesse da União ou de suas entidades.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

454. Processo: 1.16.000.004184/2016-37 Voto: 287/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 278 do Código Penal.  Exposição de
substância nociva à saúde 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. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

455. Processo: 1.18.002.000227/2016-11 Voto: 192/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Representação relatando que
determinado particular que atua como líder de movimento social teria descumprido ordem exarada
pelo Juiz de Direito da Comarca de São João da Aliança, que determinou a reintegração de posse
das fazendas ocupadas pelo movimento, atualmente pertencentes a particular. Aduz, ainda, que o
representado  também  estaria  extorquindo  os  liderados.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Suposto descumprimento de ordem da Justiça Estadual. Possível
extorsão praticada 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

456. Processo: 1.20.000.001043/2016-30 Voto: 57/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Possível prática de fraude em processo de inventário e partilha
de bens em trâmite perante a 5ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, bem como de
apropriação indébita (CP, art. 1684, §1º, II), lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98) e crime contra o
sistema  financeiro  (Lei  7.492/86).  Aduz  o  noticiante  que  representante  judicial  teria  vendido
empresa situada no exterior, de propriedade do de cujus, de forma irregular, sendo os valores
depositados em conta-corrente não titularizada pelas filhas do falecido. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposta fraude praticada contra particulares em razão
de processo em trâmite na justiça estadual, sem notícia de prejuízo a bens, serviços ou interesse
direto da União, suas autarquias ou empresas públicas federais. Eventual lavagem de dinheiro
praticada em razão da fraude. 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,
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serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda,
quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. (CC 113.359/RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Ausência de elementos mínimos a
indicar a prática de crime contra o sistema financeiro, uma vez que a venda de empresa situada
no exterior, por si só, não é capaz de configurar a prática de crime. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

457. Processo: 1.20.000.001400/2016-60 Voto: 101/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de Ofício expedido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária). Suposta prática dos crimes previstos no art. 273, §1º- B, I, do Código Penal e art. 67 da
lei 8.078/90. Ofício informando a divulgação e produção de produtos sem registro junto ao órgão
competente (ANVISA) e promoção de publicidade enganosa. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

458. Processo: 1.23.001.000679/2016-42 Voto: 143/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de que
particular  estaria  sofrendo  ameaças  de  seu  advogado  constituído.  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 Estadual.

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

459. Processo: 1.25.005.000729/2016-87 Voto: 105/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UNIÃO DA VITÓRIA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de Ofício expedido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária).  Suposta  prática  do  crime previsto  no  art.  273,  §1º-  B,  I,  do  Código  Penal.  Ofício
informando a venda de produto em site  da internet,  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
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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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

460. Processo: 1.26.000.003010/2016-19 Voto: 177/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  sigilosa.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Relato  de  que
determinado grupo teria invadido terra pertencente à empresa responsável por empreendimentos
na localidade, causando transtorno à sociedade, desmatando a área e praticando o tráfico de
drogas. Possível prática dos crimes de esbulho possessório (CP, art. 161, II) e de tráfico (art. 33
da  Lei  11.343/06).  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. Terras particulares. Possível tráfico de
drogas com repercussão  local.  Ausência  de  transnacionalidade  da  conduta.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

461. Processo: 1.26.001.000649/2016-24 Voto: 365/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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. Venda de
medicamento sem o devido 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. Hipótese que não se enquadra no
inciso V do art. 109 da Constituição Federal. Inexistência de indícios de que os medicamentos
comercializados  seriam  de  procedência  estrangeira.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

462. Processo: 1.26.004.000280/2016-20 Voto: 373/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Supostos  crimes  de  falsidade  ideológica  de  atestados  e  exames
fornecidos/realizados  por  pessoa  jurídica  privada  (art.  299  ou  art.  302  do  CP),  assim  como
possível  exercício  ilegal  da  medicina  (art.  282  do  CP)  por  funcionários  da  referida  empresa.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Parquet Federal para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

463. Processo: 1.29.002.000528/2016-61 Voto: 83/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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.

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

464. Processo: 1.30.001.004698/2016-11 Voto: 169/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de Ofício expedido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária).  Suposta  prática  do  crime previsto  no  art.  273,  §1º-  B,  I,  do  Código  Penal.  Ofício
informando a venda de produto 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

465. Processo: 1.30.001.004913/2016-76 Voto: 258/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão,
noticiando  o  envolvimento  de  advogado  com diversas  pessoas  suspeitas  de  praticarem atos
criminosos, ressaltando a atividade de compra de sentença e favorecimentos em processos do
Rio  de  Janeiro.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Notícia
desconexa e confusa que não aponta para qualquer crime cuja atribuição seja da Justiça Federal.
Carência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério  Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

466. Processo: 1.30.001.005175/2016-84 Voto: 256/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir da remessa pela Polícia Federal de representação anônima
narrando suposta lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98) em razão da prática de tráfico de drogas
no Rio de Janeiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Os elementos
apresentados na representação em tela não revelam indícios mínimos diretos do cometimento de
crime sujeitos à competência da Justiça Federal e consequente atribuição deste órgão ministerial.
Notícia genérica que aponta para a prática do crime de tráfico de drogas local. Conforme dispõe o
art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro
será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem
econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for
de competência da Justiça Federal. (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 05/06/2013). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

467. Processo: 1.30.008.000264/2016-74 Voto: 106/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RESENDE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação efetuada através da Sala de atendimento ao Cidadão. Relato de
que particulares estariam sofrendo ameaças e danos causados por vizinhos e herdeiros do imóvel
em que residem. Possível prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147) e de dano (CP, art.163).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Ameaça e dano ocorridos 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 Estadual.

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

468. Processo: 1.30.014.000295/2016-46 Voto: 363/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANGRA DOS REIS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Ocorrência Policial. Relato de suposto furto de arma de fogo após homicídio de
vigilante do Museu do Forte Defensor Perpétuo, no Município de Paraty/RJ (CP, art. 155). Revisão
de declínio (Enunciado nº 32). Fatos que não afetam bens, serviços ou interesses da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

469. Processo: 1.30.015.000126/2016-04 Voto: 267/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato relatando a apreensão de roupas e bonés com indícios de contrafação, totalizando
o valor de R$ 1.615,00. Possível crime contra a propriedade industrial (Lei nº 9.279/96). Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não há constatação nos autos sobre a
procedência estrangeira das mercadorias apreendidas. Inexistência de prejuízo a bens, serviços
ou interesse direto  e  específico  da União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

470. Processo: 1.33.005.000889/2016-54 Voto: 107/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOINVILLE-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação efetuada através da Sala de atendimento ao Cidadão. Relato de
que particular se aproveitou de procuração específica para movimentar indevidamente a conta
bancária de sua genitora. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Danos
ocorridos 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 Estadual.

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

471. Processo: 1.34.001.003951/2016-62 Voto: 178/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  através  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
noticiando possíveis violações contra pacientes de clínica terapêutica para dependentes químicos.
Relato da prática de castigos físicos,  alimentação inadequada,  ameça,  tentativa de estupro e
cárcere privado. Possível crime de tortura (art.1º, Lei 9.455/97). Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Fatos  ocorridos  no  interior  de  sociedade  empresária  contra
particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

472. Processo: 1.34.001.008206/2016-18 Voto: 99/2017 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 suposto crime de publicidade
indevida (CP, 273, § 1º-B, I) de produtos sem autorização da autoridade sanitária. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade
da conduta ou ofensa direta  às atribuições fiscalizatórias das  autoridades sanitárias  federais.
Precedentes  do  STJ:  CC  nº  120.843/SP,  Terceira  Seção,  DJe  27/03/2012;  CC  104.842/PR,
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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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

473. Processo: 1.34.001.008383/2016-96 Voto: 285/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de Ofício expedido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária). Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º- B, I, do Código Penal. Veiculação de
publicidade de produto médico 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.  Inexistência  de  indícios  de
transnacionalidade  do  delito.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

474. Processo: 1.34.008.000560/2016-26 Voto: 254/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência de crime contra as relações de consumo (art. 66 e 67, Lei
8078/90). Ofício encaminhado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária  ANVISA, noticiando
a  autuação  de  determinada  empresa  em  razão  da  veiculação  de  propaganda  enganosa  de
produtos  não registrados.  Revisão  de declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da 2a CCR).
Eventual caracterização de crime contra as relações de consumo, de competência da Justiça
Estadual. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação
capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal para persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

475. Processo: 1.34.009.000380/2016-34 Voto: 286/2017 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. Suposto crime contra o sistema financeiro (art. 19, lei 7.492/86). Notícia de Fato
formulada  pela  polícia  federal  noticiando  a  suposta  obtenção  de  empréstimo  consignado
fraudulento  em  nome  de  servidora  pública  estadual.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 -  2a CCR).  Fraude praticada perante instituição financeira privada. Prejuízo
suportado  unicamente  por  particular.  Inexistência  de  lesão  à  União  ou  a  qualquer  de  suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.
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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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

476. Processo: 1.34.015.000433/2016-38 Voto: 8849/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  cópias  dos  autos  da  ação  penal  nº  0004613-
17.2013.403.6102, para apurar a prática dos delitos previstos nos artigos 241-A e 241-B, ambos
da Lei nº 8.069/90. Cumpre registrar que os crimes investigados no presente procedimento são
decorrentes dos fatos noticiados nos Laudos de Perícia do material apreendido posteriormente à
denúncia e não são conexos aos crimes denunciados na ação penal citada, pois foram praticados
em  lapsos  temporais  diferentes.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32,  2ª  CCR).  Foram
apreendidos na residência do investigado: DVD-R, pen-drive, HD, dois cartões de memória e um
aparelho  celular.  Realizada  a  perícia  no  material  apreendido,  constatou-se  a  existência  de
conversas  e  mídias  com  conteúdo  pornográfico  infantil,  porém  averiguou-se  que  foram
encaminhadas por meio de aplicativo de conversas privadas. Ausência de transnacionalidade da
conduta.  Cumpre  registrar  que  na  ação  penal  citada  consta  que  a  acusação  e  a  defesa  já
apresentaram alegações finais  escritas.  Inexistência  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Outras deliberações(Declínio)

477. Processo: 1.20.002.000119/2016-90 Voto: 180/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Supostos crimes praticados por particular contra pessoa com
deficiência  (Lei  nº  13.146/2015).  Relato  de que  particular  manteria  seus  filhos  portadores  de
deficiência em condições degradantes,  em local  sujo,  insalubre e inadequado, sem condições
mínimas  para  vida  digna.  Recebimento  da  promoção  de  declínio  de  atribuições  como
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos entre particulares, que não acarretam em
lesão  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  da  União,  suas  autarquias  ou  empresas  públicas
federais. Em informação anexada aos autos em 27/12/2016, o Promotor de Justiça atuante na 1ª
Promotoria de Justiça Criminal no Mato Grosso informou que os fatos já foram investigados e
arquivado, uma vez que a denúncia não se confirmou. Desnecessidade de remessa dos autos ao
Ministério Público Estadual. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

478. Processo: DPF/AM-00506/2014-INQ Voto: 368/2017 Origem: GABPRM2-ACAAN - ANNE
CAROLINE AGUIAR ANDRADE 
NEITZKE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de ameaça (CP, art. 147), cometido contra agente da
Polícia  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Companheira  da  vítima
relatou,  em 08/05/14,  a existência  de um bilhete  com ameaças dirigidas a  seu companheiro,
agente da Polícia Federal.  Apesar de várias prorrogações, as tentativas de localizar e ouvir a
suposta vítima acerca dos fatos restaram infrutíferas. Ausência de representação. Inexistência de
justa causa e de condição de procedibilidade 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

479. Processo: DPF/PPA/MS-0151/2015-INQ Voto: 222/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, da Lei nº 9.613/98),
por parte de particular atuante em área de comércio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Após  a  realização  de  diligências,  restou  apurado  que  a  movimentação  financeira
incompatível  na  conta  bancária  da  investigada  resulta  de  sua  intensa  atuação  na  área  de
importação  de  mercadorias  sem o  pagamento  dos  tributos  devidos.  Ausência  de  indícios  de
dissimulação ou ocultação patrimonial. O dinheiro era creditado na conta da investigada, para que
vários  produtos  fossem  importados  clandestinamente.  Necessidade  de  aprofundamento
investigativo em torno de eventual esquema de descaminho. Ausência de elementos mínimos de
materialidade delitiva capazes de justificar o prosseguimento da persecução criminal no tocante à
lavagem de capitais. Determinação de instauração de procedimento próprio para investigação do
crime de descaminho. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

480. Processo: SPF/RR-0380/2016-INQ Voto: 352/2017 Origem: GABPR2-AFEB - ALISSON
FABIANO ESTRELA BONFIM

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de incêndio (art. 250, CP) em depósito de veículos da
Receita Federal.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Diligências. Ausência de
materialidade delitiva do crime em análise. Inexistência de diligências ou elementos mínimos que
justifiquem a continuidade da investigação. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

481. Processo: SPF/RR-0441/2016-INQ Voto: 354/2017 Origem: GABPR2-AFEB - ALISSON
FABIANO ESTRELA BONFIM

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  ocorrência  do  crime  de  furto  (CP,  art.  155,  §4º,  I)  em  Conselho
Regional de Enfermagem de Roraima (COREN/RR). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.
62-IV).  Possível  furto  de  um  telefone  celular  e  de  uma  câmera  fotográfica  pertencentes  ao
Conselho Regional de Enfermagem de Roraima. Diligências. Ausência de indícios mínimos de
autoria. 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
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Fonseca Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

482. Processo: SRPF-AP-00111/2015-INQ Voto: 308/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de coação no curso de processo (art. 344 do Código Penal).
Ameaças ocorridas durante o trâmite de ação criminal,  por meio de ligações telefônicas com
números não identificados. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Após a realização
de diligências e oitiva de diversas pessoas, não foi possível a colheita de elementos suficientes
para indicar a autoria e existência do fato. As pessoas ouvidas no inquérito não presenciaram as
supostas ameaças nem dispõem de informações que possam levar à identificação dos supostos
ameaçadores.  Fatos  ocorridos  em  2010.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

483. Processo: SRPF-AP-00512/2012-INQ Voto: 198/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Lavra  de  ouro  sem  autorização  dos  órgãos  competentes  (art.  55  da  Lei
9.605/98) e furto de mercadoria. Relato de que durante transporte de ouro o conteúdo teria sido
trocado por maços de papel. Após análise da matéria de sua atribuição (art. 55 da Lei 9.605/98), a
4ª  CCR  remeteu  os  autos  a  este  Colegiado  para  análise  dos  demais  fatos  levantados  na
promoção de arquivamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatou-se
a dificuldade na comprovação da existência do objeto material, já que o fato se baseia apenas nas
afirmações de prepostos da sociedade mineradora. Ouro não encontrado. Carência de indícios
capazes de indicar possível contrabando (art. 334-A, CP) ou descaminho (art. 334, CP), já que
ausente  indicativo  de origem estrangeira  do produto.  Não ocorrência  do crime de evasão de
divisas (art. 22, Lei nº 9.777/86), pois a carga enviada de Macapá teria destino final em território
nacional (São Paulo). Ausência de elementos probatórios que comprovem a materialidade 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

484. Processo: 1.03.000.001301/2016-69 Voto: 387/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 326 do Código Eleitoral. Atual vice-
governador do Estado de São Paulo teria atingido a honra subjetiva de outro candidato durante
discurso eleitoral. Segundo a representação, foram utilizadas as frases farinha do mesmo saco e
bolso cheio de maneira pejorativa e injuriosa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Discurso realizado em ambiente de disputa eleitoral,  quando é natural  que surjam críticas às
características  dos  candidatos  adversários.  Candidatos  que  se  apresentam  livre  e
espontaneamente ao embate eleitoral,  estão expostos às críticas abertas de seus adversários
políticos, devendo ser coibido aquilo que ultrapassa de forma latente os limites toleráveis de uma
disputa  eleitoral.  Ausência  de  fato  típico.  Representante  cientificado.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

485. Processo: 1.03.000.001887/2016-61 Voto: 382/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime eleitoral cometido pelo Prefeito do Município de Cravinhos. Relata
o  noticiante  ter  recebido  vídeo  de  remetente  anônimo  no  qual  o  representado  aparece
conversando  com  um  eleitor  sobre  a  construção  e  o  financiamento  de  uma  casa,  o  que
configuraria promessa indevida prevista no art. 41-A, da Lei 9.504/97. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). A gravação registra o candidato explicando para um homem o sistema
de financiamento de uma casa e a estimativa de valor dessa casa. Indagado sobre se a casa seria
entregue pronta, o candidato afirmou que sim. Ao final, o homem manifestou apoio ao candidato.
Ausência  de  registro  do  candidato  oferecendo  ou  prometendo  a  construção  de  uma  casa
especificamente para o eleitor em troca de seu voto. Não é possível afirmar se o candidato se
referia à construção de uma casa específica ou a um projeto de habitação de construção de casas
populares. Carência de indícios de que tenha ocorrido 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

486. Processo: 1.12.000.000767/2016-38 Voto: 297/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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 o
noticiante informa não concordar com o arquivamento promovido pelo Ministério Público Federal
nos  autos  do  Inquérito  Policial  n.º  363/2013.  O  IPL  foi  instaurado  para  apurar  supostas
irregularidades na condução de PAD, no âmbito da Caixa Econômica Federal (CEF), que resultou
na suspensão do representante por 30 dias.  Após investigação da Polícia  Federal,  o referido
inquérito foi arquivado por requerimento do Ministério Público Federal e homologado pela Justiça
Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de fatos novos que
possam justificar o desarquivamento do procedimento. Fato devidamente apurado e arquivado.
Homologação do arquivamento.

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

487. Processo: 1.12.000.001047/2016-90 Voto: 88/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  recusa,  retardamento  ou  omissão  de  dados  técnicos
indispensáveis à proposição da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85, art. 10). Comunicação de que
ex-prefeito de município do Amapá desobedeceu às notificações do Ministério Público Federal
para  apresentação  de  informações e  documentos  indispensáveis  à  propositura  de  Ação  Civil
Pública. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após a omissão, o procurador
natural entendeu desnecessários os documentos requisitados para fins de oferecimento de ação
de improbidade administrativa. Não demonstração da indispensabilidade dos supostos dados, nos
termos do art.  10 da Lei da ACP. 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
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Fonseca Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

488. Processo: 1.13.000.000596/2015-29 Voto: 471/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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 o
representante  noticia  suposta  utilização  indevida  de  seus  dados por  empresas  com as  quais
nunca teve vínculo empregatício, fato que impedia o saque de seguro junto à Caixa Econômica
Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências, verificou-se que
o funcionário, de fato, não faz parte dos quadros das empresas e que o pleito do requerente foi
resolvido após interposição de recurso administrativo à Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego no Amazonas.  Caso que já  foi  resolvido pelos órgãos competentes.  Inexistência  de
providências a serem tomadas no âmbito 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

489. Processo: 1.13.002.000034/2016-46 Voto: 264/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o
noticiante narra ter trabalhado em várias empresas, mas que, apesar de ter ocorrido o regular
desconto de contribuições previdenciárias,  não existiu  o repasse ao INSS.  Possível  crime de
apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diante da ausência de informações complementares sobre o fato, o representante foi
notificado para que apresentasse dados que pudessem auxiliar o início de investigação, contudo,
quedou-se inerte. Embora de natureza formal, não há nos autos elementos indiciários mínimos
sobre a prática do crime. Cientificado sobre o arquivamento,  o representante novamente não
apresentou resposta. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

490. Processo: 1.14.000.003252/2016-15 Voto: 405/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações (art.
183  da  Lei  9.472/97).  Representação  oriunda  da  ANATEL,  noticiando  o  serviço  irregular  de
comunicação multimídia  SCM por sócio-proprietário de empresa de telecomunicações. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constata-se dos autos que o investigado buscou a
outorga junto à ANATEL para a prestação do serviço, mas, diante da dificuldade em conseguir um
profissional habilitado para figurar como responsável técnico da empresa junto ao CREA, firmou
parceria com outra empresa que estaria autorizada a prestar o serviço pretendido. No curso da
fiscalização, o investigado teve ciência de que a parceria não teria validade perante a ANATEL. A
agência deixou de proceder à imediata interrupção cautelar do serviço, levando em consideração
a carência de prestadores do serviço na região,  à época dos fatos.  Após,  verificou-se que o
investigado  conseguiu  regularizar  a  situação  junto  à  ANATEL.  Ausência  de  conduta  dolosa.
Infrações administrativas devidamente sanadas. Carência de justa causa para o prosseguimento
da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

491. Processo: 1.14.000.003255/2016-59 Voto: 81/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por policial rodoviário federal, na
qualidade de presidente de comissão de processo administrativo disciplinar solicitando ao MPF
que determinadas testemunhas sejam intimadas para que seja possível  a apuração dos fatos
investigados no procedimento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não cabe ao
MPF valer-se de instrumentos legais a sua disposição para compelir testemunhas a depor em
feito administrativo, visto que é absolutamente vedado ao Ministério Público tutelar interesse de
órgão da União (CF, art. 129, IX). Carência de justa causa para a persecução penal. Ciência do
representante. Homologação do arquivamento.

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

492. Processo: 1.15.000.001689/2016-87 Voto: 277/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime de falso testemunho, nos autos de ação previdenciária
(CP,  art.  342).  Foi  declarado  pela  testemunha  que  a  autora  residia  sozinha  e  que  vivia
exclusivamente da ajuda de vizinhos. Em inspeção judicial, restou constatado que a autora reside
com seu marido aposentado por invalidez. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ao
ser ouvida na PR/CE, a autora informou que na época em que ajuizou a ação estava separada de
fato do seu marido e que só voltaram a morar juntos no final de 2015, pois ele precisava de
cuidados médicos. O marido da autora, por sua vez, confirmou as informações prestadas por ela,
informando que, após cirurgia realizada no interior, retornou para Fortaleza e passou a morar com
a esposa, por estar precisando de ajuda. A petição inicial foi interposta em setembro de 2014 e a
realização  da  inspeção  judicial  ocorreu  em  agosto  de  2015.  Lapso  temporal  que  indica  a
possibilidade de mudanças na vida da autora. Resta demonstrado que a testemunha afirmou fatos
relacionados à época da propositura da ação. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

493. Processo: 1.15.000.002957/2016-88 Voto: 104/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação na Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de injúria (CP, art. 140) praticado por meio da rede mundial de computadores. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O crime de injúria é 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
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

494. Processo: 1.15.000.003227/2016-02 Voto: 397/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária  (CP,  art.  168-A),  pelos  gestores  do  Fundo  Municipal  de  Assistência  Social  de
Capistrano/CE no exercício financeiro 2003. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Valor suprimido, no caso, equivalente a R$ 1.268,59. Consoante entendimento firmado pelo STJ,
é aplicável  o  princípio  da  insignificância  aos  débitos  tributários  que  não  ultrapassem o  limite
previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02 (R$ 10.000,00). Desse modo, como a Lei n° 11.457/07
considerou  como  dívida  ativa  da  União  também  os  débitos  decorrentes  das  contribuições
previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há
porque  fazer  distinção,  na  seara  penal,  entre  os  crimes  de  descaminho  e  de  sonegação de
contribuição previdenciária, devendo, no caso, ser aplicado o princípio da insignificância. Quanto
ao crime de apropriação indébita  previdenciária,  não obstante  a  minha convicção em sentido
contrário,  aplico  o  entendimento  majoritário  dos  membros  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e
Revisão,  para  também estender  a  aplicação  do princípio  da insignificância  ao referido crime.
Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/3/2015; AgRg no REsp 1447953/SP,
Quinta  Turma,  DJe  18/2/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe  11/2/2015.
Homologação do arquivamento.

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

495. Processo: 1.17.000.001870/2016-19 Voto: 142/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Denúncia  anônima  apresentada  à  Polícia  Federal  informando  possível
recebimento irregular de seguro defeso por pessoa que exerce a função de pedreiro. Suposto
crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Diligências. Em verificação preliminar, os Agentes Federais encontraram na residência do
denunciado objetos que constatam o exercício de atividade de pesca artesanal. Constatação de
que até pouco tempo o filho do denunciado, que exerce a função de pedreiro, residia na mesma
residência,  fato  que  pode  ter  ocasionado  a  confusão.  Não  ocorrência  de  irregularidades.
Inexistência  de  indícios  mínimos  de  prática  de  crime  que  justifiquem  a  continuidade  das
investigações.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

496. Processo: 1.17.000.002373/2016-38 Voto: 167/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de furto (CP, art. 155) em detrimento de agência da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.
62-IV). Notícia de furto de duas cadeiras de guichê pertencentes à agência dos Correios. Em
verificação de procedência de Informação (VPI) efetuada pela Polícia Federal, não foi possível
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identificar  indícios  mínimos  de  autoria  e  de  informações  relevantes  para  as  apurações.
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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

497. Processo: 1.17.004.000134/2016-11 Voto: 170/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Delação apócrifa encaminhada à Polícia Federal. Possível crime de tráfico de
drogas  (Lei  11.343/06)  e  produção  de  moeda  falsa  (CP,  art.  289),  atribuíveis  a  organização
criminosa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Polícia Federal informou que não
há indícios da materialidade delitiva do crime de fabricação de moeda falsa, esclarecendo que as
pessoas citadas na delação são, em sua maioria, conhecidas das forças policiais locais, tendo
fichas policiais relacionadas ao tráfico de entorpecentes e pequenos furtos. Possível tráfico com
repercussão local. Inexistência de competência da Justiça Federal para apurar o crime de tráfico
de drogas, tendo em vista ausência de transnacionalidade do delito. Desnecessidade de envio
dos autos ao Ministério Público Estadual,  tendo em vista a informação de que os fatos foram
noticiados à Polícia Civil. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

498. Processo: 1.18.001.000427/2016-83 Voto: 74/2017 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. Suposta prática do crime de sonegação fiscal (art. 1º da Lei 8.137/90) por parte
de candidato a cargo eletivo no poder executivo do município de Niquelândia/GO. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de procedimento fiscal. Expedição de ofício à
Receita Federal para adoção das medidas cabíveis. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

499. Processo: 1.18.001.000431/2016-41 Voto: 72/2017 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. Suposta prática do crime de sonegação fiscal (art. 1º da Lei 8.137/90) por parte
de candidatos a cargo eletivo no poder executivo do município de Niquelândia/GO. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de procedimento fiscal. Expedição de ofício à
Receita Federal para adoção das medidas cabíveis. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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500. Processo: 1.21.001.000352/2016-45 Voto: 194/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato previdenciário, na modalidade tentada (CP, art. 171,
§  3º  c/c  art.  14).  Notícia  encaminhada  pelo  Juizado  Especial  Federal  Cível  de  Dourados
informando a possível  prática de crime por autor de ação previdenciária,  uma vez que foram
constatadas  divergências  entre  as  informações  prestadas  ao  juízo  pela  família  durante  o
levantamento sócio-econômico. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constata-se
que o autor  teria  alegado que sua família  não possuía carro  ou moto,  mas,  após diligências
efetuadas pelo juízo, verificou-se que o genitor do autor era proprietário de dois veículos (anos 93
e 97). Embora tenha havido contradição nas informações, a condição psíquica do autor (retardo
mental) aliada à crença no direito à obtenção do benefício não permitem concluir pela existência
de  dolo  na  conduta.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

501. Processo: 1.22.003.000049/2014-23 Voto: 158/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de sonegação fiscal (art. 1º, I, da
Lei  8137/90)  e  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).  Procuradora  do
Trabalho encaminhou notícia ao MPF em razão da alegação de pagamento por fora efetuado por
empresa privada.  Constatação posterior de elevado patrimônio.  Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal informou não ter instaurado procedimento fiscal de
auditoria de Movimentação Financeira Incompatível, em razão da referida empresa ser controlada
por grupo econômico e exercer o controle de 18 (dezoito) empresas desse grupo, o que justificaria
seu aumento de movimentação financeira. Informou, ainda, que quanto aos representantes legais
não foram detectados indícios de irregularidades tributárias. Notícia de fato trabalhista arquivada.
Crimes  de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito
tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do
STJ: RHC 24.876/SC, Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 19/03/2012; HC 114.051/SP,
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/04/2011. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

502. Processo: 1.23.000.001446/2016-77 Voto: 413/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). Recebimento
indevido  de  benefício  após  o  óbito  da  titular.  Arquivamento  fundado na  ausência  de  autoria.
Determinação da 2ª CCR para proceder à oitiva da procuradora legal do beneficiário cadastrada
no INSS.  Revisão  de  arquivamento  (LC n.  75/93,  art.  62-IV).  Informações de  que  a  referida
procuradora não mais reside em Belém, mas sim na zona rural do município de Bujaru-Pa, em
local não especificado. Tentativa de contato telefônico frustrada. O marido da titular do benefício
também possui endereço em zona rural não especificada.Ausência de indícios mínimos de autoria
delitiva  e  de diligências  capazes de modificar  o  panorama probatório  atual.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

503. Processo: 1.24.000.001099/2016-45 Voto: 78/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representações  sigilosas.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Relato  sobre
possível  prática  dos  crimes  de  sonegação  fiscal,  caixa  2,  fraudes  previdenciárias,  fiscais  e
trabalhistas  por  pessoa  física  responsável  por  determinada  rede  de  ensino.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  O Representante  colacionou matérias  jornalísticas  e
números de processos já em trâmite na justiça para corroborar suas alegações. Relato genérico
que aponta para fatos que já são de conhecimento público, sem qualquer informação adicional
que  justifique  a  abertura  de  procedimento  investigatório.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

504. Processo: 1.25.007.000145/2016-91 Voto: 355/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  prática  de  crime  contra  o  sistema  financeiro
nacional (art. 16 da Lei nº 7.492/86). Possível atuação de instituto como operadora de plano de
saúde sem o devido registro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a
ANS afirmou não haver irregularidades na atuação do instituto. Atividade que consiste apenas no
encaminhamento dos associados para consultas ou exames com profissionais da área de saúde,
médicos, dentistas e laboratórios de análises clínicas ou de diagnóstico,  mediante pagamento
integral do serviço somado à taxa de administração do serviço. Ausência de elementos mínimos
necessários  para  justificar  o  prosseguimento  da  investigação  criminal.  Homologação  do
arquivamento.

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

505. Processo: 1.25.008.000421/2016-10 Voto: 249/2017 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.  Suposta irregularidade no Cadastro  Nacional  de Informações Sociais   CNIS.
Falso vínculo empregatício com o Município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Após diligências, restou constatado a ocorrência de erro na prestação de informações pelo
município ao INSS, decorrente de incorreção no preenchimento do NIT(PIS/PASEP). O Município
informou que já está efetuando as devidas correções para sanear o erro de cadastro e evitar
futuros prejuízos aos envolvidos. Erro que não aponta para a existência de conduta criminosa.
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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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506. Processo: 1.25.016.000080/2016-75 Voto: 290/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de descaminho (art. 334, CP), atribuível a
empresa revendedora de pneus e escapamentos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Diligências.  Receita  Federal  informa não haver irregularidades na aquisição dos produtos
estrangeiros comercializados. Inexistência de elementos mínimos que justifiquem a continuidade
da  investigação.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

507. Processo: 1.26.000.003362/2016-66 Voto: 351/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  informando
possível  prática  do  crime  de  racismo,  previsto  no  art.  20,  §  2º,  Lei  7.716/89.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Conduta que não se amolda objetivamente ao tipo penal
em  apreço.  Inexistência  de  supressão  ou  restrição  de  direitos  humanos  e  liberdades
fundamentais. Materialidade delitiva não evidenciada. Inexistência de razões que justifiquem 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

508. Processo: 1.29.000.001953/2016-97 Voto: 92/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática de
sonegação de tributos (art.1º, lei 8.137/90) e possível crime contra a organização do trabalho (art.
203 CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ministério do Trabalho e
emprego não localizou a empresa no endereço fornecido. A Receita Federal afirma não haver
procedimento fiscal em andamento ou já encerrado contra o contribuinte e que tais fatos não se
enquadram em seus  parâmetros  de  interesse  e  relevância  fiscal.  Contato  telefônico  e  novas
diligências  efetuadas pela  Procuradoria  do Rio  Grande do Sul  resultaram na confirmação da
impossibilidade de contato com a empresa. Denúncia vaga e genérica que não aponta para a
prática de qualquer crime. Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva capazes de
justificar o prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

509. Processo: 1.29.000.002740/2016-82 Voto: 270/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Denúncia  realizada  originalmente  na Polícia  Federal.  Manifestante  informa a
possível prática de ameaças e perseguições contra ele e sua família, sem, contudo, identificar
pessoas ou locais relacionados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Nos fatos
relatados não há lastro probatório mínimo para o início  de uma investigação, tanto na esfera
federal quanto na estadual, já que o manifestante sequer especifica os fatos. Denúncia vaga e
genérica.  Ausência  de  elementos  mínimos  de  materialidade  delitiva  capazes  de  justificar  a
instauração de 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

510. Processo: 1.29.000.002743/2016-16 Voto: 182/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330) em razão do descumprimento
de ordem judicial ocorrido no bojo de ação trabalhista. Requisição de filmagens e livro de registros
da  portaria  da  empresa  reclamada.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Investigado que apresentou justificativa plausível para a impossibilidade material de cumprimento
da ordem, esclarecendo que as filmagens já tinham sido apagas em razão do curso do lapso de
60  dias  e  o  livro  de  registro,  que  deveria  estar  na  posse  de  empresa  terceirizada,  não  foi
localizado.  Ausência  de  provas  de  dolo  concreto  na  conduta  perpetrada.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

511. Processo: 1.29.000.004038/2016-53 Voto: 89/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Sala de atendimento ao cidadão. Particular relatou ter recebido
ameça por mensagem em seu celular. Horas depois, protocolou nova representação informando
ter ocorrido um mal entendido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Carência
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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

512. Processo: 1.29.002.000118/2011-13 Voto: 314/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informações de ausência de constituição
definitiva  do crédito  fiscal  em análise,  em razão de pendência  de recurso interposto  junto ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais  CARF. Na pendência de decisão definitiva sobre o
recurso interposto pela parte, não ocorre a constituição do crédito. Natureza material do delito.
Súmula Vinculante nº 24 do STF. Após o trânsito em julgado na esfera administrativa, a Autoridade

190



Ata da 670ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00029683/2017

Fiscal poderá vir a oferecer representação fiscal para fins penais ao MPF. Ausência de justa causa
no momento 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

513. Processo: 1.29.002.000266/2009-13 Voto: 211/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informações  de  ausência  de
constituição definitiva do crédito fiscal em análise, em razão de pendência de recurso interposto
junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais  CARF. Na pendência de decisão definitiva
sobre o recurso interposto pela parte, não ocorre a constituição do crédito. Natureza material do
delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Após o trânsito em julgado na esfera administrativa, por
imposição legal, a Autoridade Fiscal poderá vir a oferecer representação fiscal para fins penais ao
MPF. Ausência de justa causa no momento 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

514. Processo: 1.30.001.003762/2012-13 Voto: 8842/2016 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Justiça de Transição  Memória e Verdade. Homicídio de
JORGE APRÍGIO DE PAULA (Comissão Nacional da Verdade, Relatório,  Volume 3,  Mortos e
Desaparecidos  Políticos,  p.  234/235),  em 01/04/1968,  durante  a  Ditadura  Militar.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em abril de 1968. JORGE foi atingido por
disparo de arma de fogo durante manifestação pública no centro do Rio de Janeiro, supostamente
praticado  por  Policiais  Militares.  Todas  as  direções  investigativas  adotadas  para  identificação
precisa  dos  Policiais  Militares,  oficiais  e  praças  participantes  da  repressão  resultaram  no
lamentável quadro de ausência de provas acerca da possível autoria, sobretudo em razão do
grande lapso de tempo transcorrido desde a data dos fatos. Consta nos autos documento com a
listagem dos nomes dos Militares escalados no dia do fato, porém tal documento é extremamente
genérico, não incluindo os nomes dos militares (apenas os nomes de guerra), suas assinaturas ou
os locais para os quais foram escalados. Ausência de indícios de autoria delitiva ou de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

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

515. Processo: 1.30.001.005078/2016-91 Voto: 261/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP art. 171). Militar propôs ação ordinária contra a
União Federal pretendendo a manutenção em sua graduação com proventos de 3º sargento e a
percepção do auxílio invalidez. Pedido julgado procedente com reconhecimento da invalidez do
autor,  em razão  da  constatação  de  distúrbio  mental.  A curadora  do  autor  alegou  fraude  no
pagamento do precatório, uma vez que restou constatado pelos comprovantes da CEF que o
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autor efetuou o saque dos valores depositados em sua conta. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de indícios de fraude, uma vez que o próprio titular dos valores foi
quem  os  sacou.  Saque  realizado  pela  via  habitual,  que  pode  ter  ocorrido  em  razão  da
inobservância da peculiaridade do caso, já que somente a curadora poderia sacar os valores.
Fatos ocorridos em 2008, o que dificulta na produção de provas a respeito de dolo ou culpa de
algum  funcionário  da  CEF.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

516. Processo: 1.30.002.000020/2016-41 Voto: 48/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa noticiando que o Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT estaria notificando infrações de trânsito após o prazo máximo de 30 (trinta)
dias, estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC
75/93).  Instado a se manifestar,  o DNIT informou que nos casos em que ocorre  o atraso na
expedição da notificação,  a autoridade de trânsito  arquiva  o  auto  infracional  e  seu registro  é
julgado insubsistente. Irregularidades que não excederam as fronteiras do Direito Administrativo.
Expedição de recomendação ao DNIT para que sejam observados os prazos estabelecidos em lei.
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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

517. Processo: 1.30.015.000138/2016-21 Voto: 156/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de contrabando (CP, art. 334  redação anterior à Lei n° 13.008/2016  Pena
de 1 a 4 anos).  Apreensão de Máquinas Eletrônicas Programáveis  MEP em estabelecimento
comercial.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fato  ocorrido em 20/10/2008.
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

518. Processo: 1.31.000.002453/2014-52 Voto: 97/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de  representação  escrita,  onde o manifestante  afirma ser
perseguido,  ameaçado  por  traficantes  e  por  agentes  públicos  municipais,  além  de  apontar
condutas suspeitas de agentes do Ministério Público Estadual. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Supostos atos praticados contra particular. Não há elementos que atraiam a
atribuição do Ministério Público Federal. Consta dos autos que o representante também levou os
fatos  ao  conhecimento  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  do  Ministério  Público  do
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Estado de Rondônia e das Corregedorias das Polícias Civil e Militar de Rondônia. Aplicação do
princípio  do  ne  bis  in  idem  (Enunciado  nº  57).  Desnecessidade  do  declínio  de  atribuições.
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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

519. Processo: 1.34.001.006598/2016-72 Voto: 220/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação apresentada por vereador noticiando que determinada empresa
privada responsável pelo transporte de pessoas praticaria o crime de evasão de divisas (Lei nº
7.492/86).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Apesar  do  volume  de
documentos apresentados, consistentes em abaixo-assinados e documentos narrando o tipo de
atividade  exercida  pela  referida  empresa,  não  é  possível  extrair  qualquer  fato  que  indique  a
prática de crime contra o sistema financeiro. Informação prestada pela Polícia Federal de que o
vereador apresentou a mesma denúncia perante à Receita Federal. Interesse político-partidário
que não é capaz de motivar a instauração de investigação criminal. 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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

520. Processo: 1.34.012.000775/2016-88 Voto: 155/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a sala de atendimento ao cidadão, na qual o
representante manifesta sua insatisfação com o fato do presidente do Senado Federal se manter
no cargo mesmo após ser indiciado em vários inquéritos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Carência de indícios da prática de crime. Insatisfação que não justifica a abertura
de procedimento investigatório criminal.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

521. Processo: 1.35.000.001455/2016-47 Voto: 210/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  noticiando  furto  de  dinheiro  no  INSS,  bem  como  alteração
irregular  de  registro  civil,  impedindo  a  noticiante  de  pleitear  seus  direitos,  inclusive  de  abrir
Inventário.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ofícios encaminhados ao
Instituto Nacional do Seguro Social, Departamento de Polícia Federal, Ministério Público Estadual
e a Delegacia da Receita Federal para eventual informação sobre a noticiante. Em resposta, todos
os órgãos informaram a ausência  de informações sobre o fato.  Denúncia  desconexa que faz
menção a pessoa falecida e fatos ocorridos há anos. Carência de indícios mínimos da prática de
crime.  Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  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 Friescheisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação parcial de Arquivamento

522. Processo: 1.23.000.000601/2016-38 Voto: 8841/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO CONTRA O INSS (CP,
ART. 171, §3º). SAQUES INDEVIDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DOS
TITULARES. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA EM 42
BENEFÍCIOS  ANALISADOS.  PRESENTES  INDÍCIOS  DA MATERIALIDADE  E  AUTORIA EM
TRÊS CASOS ANALISADOS. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de
Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato praticado contra o INSS (CP,
art. 171, §3º), tendo em vista saques indevidos em 45 benefícios previdenciários após o óbito dos
titulares.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento
considerando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e a ausência de indícios de autoria
em alguns casos. Quanto aos benefícios que possuíam procurador cadastrado, entendeu que a
pequena  quantidade  de  saques  indevidos  (04  ou  05  saques),  bem  como  o  lapso  temporal
decorrido desde o último saque não justificariam o início da persecução penal. 3. Verifica-se nos
autos que em 09 casos analisados ocorreu a prescrição da pretensão punitiva,  uma vez que
desde  a  cessação  do  recebimento  do  benefício  (2000/2004)  até  o  presente  momento  já  se
passaram mais de 12 anos. Aplicação do Enunciado de nº 53 da 2ª CCR. 4. Em 33 benefícios
previdenciários analisados inexistia procurador ou representante legal do segurado, o saque do
benefício ocorreu por meio de cartão magnético e inexistiu renovação de senha. Aplicabilidade do
Enunciado nº 68 da 2ª CCR. 5. Entretanto, constatou-se que em 03 benefícios previdenciários
havia procurador devidamente cadastrado na época do óbito e os últimos saques ocorreram nos
anos de 2005, 2006 e 2014. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o
arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  de  autoria  e/ou  materialidade  delitivas,  após
esgotadas  diligências  investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso
dos  autos.  6.  Diante  da  materialidade  e  indícios  de  autoria,  deve-se  dar  continuidade  à
persecução penal. Se, de fato, os investigados não cometeram o ilícito penal, a sentença o dirá
após o normal exame do contraditório, pois qualquer ponderação acerca da existência de conduta
criminosa e da autoria do crime, somente poderá ser demonstrada no curso da instrução criminal,
quando se facultará a completa produção de provas, submetidas ao contraditório e ampla defesa.
7. Homologação do arquivamento quanto a 42 benefícios previdenciários. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal com relação a 03
benefícios.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

523. Processo: 1.24.000.001548/2016-55 Voto: 94/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime contra a honra
praticado por meio da rede mundial de computadores (CP, art.139). Recebimento da promoção de
arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Para se firmar a competência da
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Justiça Federal,  é  necessária  a  existência  de tratado ou convenção internacional,  bem como
indícios de transnacionalidade da conduta (CF, art. 109, V). Precedente do STJ (RHC 31.491/RS,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/09/2013). O fato de a conduta ter ocorrido por meio
da rede mundial de computadores não atrai, somente por este motivo, a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal (Enunciado nº 50 da 2ª CCR). Ausência de ofensa direta
a bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, capaz
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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