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

ATA DA SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DE 2017

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete, às treze horas e trinta e quatro
minutos,  iniciou-se,  na  sala  de  reunião  da  Segunda  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do
Ministério Público Federal, a Sexcentésima Septuagésima  Primeira Sessão Ordinária de Revisão,
convocada e presidida pela Coordenadora Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Compareceram
à sessão os Titulares Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho,  bem  como  os  Suplentes,  Dr.  Franklin  Rodrigues  da  Costa  e  Dra.  Maria  Helena  de
Carvalho Nogueira de Paula. Ausente justificadamente o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, que
propôs à Coordenadora e aos Membros presentes a deliberação dos procedimentos de sua relatoria
que não tivessem sido destacados. A proposta foi aceita por unanimidade. Na ocasião o colegiado
julgou os seguintes procedimentos.

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: DPF-SE-0313/2016-INQ Voto: 853/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Aplicação do
art.  28  do  CPP c/c  art.  62,  IV  da LC 75/93.  Recebimento indevido  de  parcelas de benefício
previdenciário, referentes às competências de 01/2007 a 08/2007, após a morte da segurada em
18/01/2007. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada que não
possuía  procurador  ou  representante  legal.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da
Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. 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.

002. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002319-
72.2016.4.01.3311

Voto: 841/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE ITABUNA/BA

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

Ementa: Procedimento Investigatório.  Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171,  § 3º).
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Recebimento indevido de parcelas de
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benefício  previdenciário,  referentes às competências de 11/2007 a 09/2008,  após a  morte  do
segurado  em  23/12/2007.  Benefício  recebido  mediante  a  utilização  de  cartão  magnético.
Segurado que não possuía procurador ou representante legal. As circunstâncias dos fatos ora em
apuração  não  possibilitam  vetores  de  investigação  capazes  de  identificar  a  autoria  delitiva.
Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha
investigatória  potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
Manutenção do arquivamento.

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

003. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002323-
12.2016.4.01.3311

Voto: 839/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE ITABUNA/BA

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

Ementa: Procedimento Investigatório.  Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171,  § 3º).
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Recebimento indevido de parcelas de
benefício  previdenciário,  referentes às competências de 07/2006 a 11/2006,  após a  morte  da
segurada  em  22/07/2006.  Benefício  recebido  mediante  a  utilização  de  cartão  magnético.
Segurada que não possuía procurador ou representante legal. As circunstâncias dos fatos ora em
apuração  não  possibilitam  vetores  de  investigação  capazes  de  identificar  a  autoria  delitiva.
Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha
investigatória  potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
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.

004. Processo: JF-RJ-2005.51.01.505084-8-INQ Voto: 537/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: MATÉRIA: Inquérito Policial.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62, IV da LC 75/93. Crimes
previstos no art. 22, par. único, da Lei 7492/86 e no art. 1º, da Lei 9.613/98. O investigado foi
denunciado nos autos da ação penal de n. 2004.51.01.508975-0, por ter em 2001, mantido conta-
corrente em Luxemburgo com depósitos não declarados à repartição competente (art. 22, par.
único,  da  Lei  7492/86),  no  entanto,  o  prosseguimento  da  ação  penal  supramencionada  foi
trancado pelo TRF da 2. Região, que julgou inepta a inicial acusatória. Instauração deste IPL em
2005. Diversas diligências realizadas, entre as quais merecem destaque (I) a medida cautelar de
afastamento do sigilo bancário e fiscal, e (II) o pedido de cooperação jurídica internacional feito à
Suíça  e  Luxemburgo.  1)  A suposta  conta-corrente  mantida  no  exterior  pelo  investigado  foi
encerrada em 2002, conforme informações obtidas pelo COAF, não existindo nenhuma evidência
que aponte para a continuidade delitiva em momento posterior àquele destacado. Sendo assim,
considerando-se que ao delito previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei 7492/86, é prevista a
pena máxima de 6 anos, forçoso reconhecer o advento da prescrição da pretensão punitiva do
Estado, por força do art. 109, III, do CP, uma vez que desde a época dos fato noticiados até a
presente data já se passaram mais de 14 anos. 2) Quanto ao crime previsto no art. 1º, da Lei nº
9.613/98, inexiste justa causa apta a deflagrar ação penal em face do investigado pela prática do
delito de lavagem de dinheiro. É certo que a infração penal em comento pressupõe a ocorrência
de delito anterior, sendo próprio deste delito que esteja consubstanciado em atos que garantam
ou levem ao proveito do resultado do crime anterior,  mas recebam punição autônoma. Dessa
forma, se o agente pretende apenas levar e manter no exterior determinada quantia sem cumprir
com as obrigações que lhe são impostas perante a autoridade fazendária, incide no delito de
evasão de divisas.  Todavia,  se já  de posse  do numerário  ilegalmente remetido ao exterior  o
agente  pratica  atos  visando  a  sua  ocultação,  incide  em  nova  norma  penal  incriminadora,  a
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justificar o reconhecimento do concurso material de delitos, pois torna ainda mais difícil o exercício
da fiscalização por parte dos órgãos estatais de controle. Todavia, não existem indícios suficientes
de que os valores mantidos no exterior teriam sido lá movimentados de forma espúria com o fito
de ocultar ou dissimular a sua origem, o que demonstra a insuperável carência de justa causa
para o prosseguimento das investigações no tocante à infração penal em testilha. Ademais, não
se pode negar o transcurso de 14 anos entre os fatos observados no presente apuratório e a
presente  data,  o  que  torna  absolutamente  árdua  a  colheita  de  elementos  probatórios  que
permitam o ajuizamento de ação penal em face do investigado pela prática do delito de lavagem
de dinheiro. 3) Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Manutenção do arquivamento.

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

005. Processo: JFRS/PFU-5004317-
73.2016.4.04.7104-PIMP - Eletrônico 

Voto: 906/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV. RECEBIMENTO
INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171 § 3º).
PRESENTES  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DA  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.
PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática
do crime de estelionato previdenciário, tipificado no art. 171 § 3º do Código Penal, consistente no
recebimento indevido de benefício  previdenciário.  2.  A ProcuradorA da República promoveu o
arquivamento com base na evidente ausência de dolo. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do
art. 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC n. 75/93. 3. No atual estágio da persecução criminal, apenas
seria  admitido  o  arquivamento  se  ausentes elementos mínimos de autoria  e/ou materialidade
delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca,
segura  e  convincente  de  causa  excludente  da  ilicitude  ou  extintiva  da  punibilidade.  Não  é,
contudo, o caso dos autos. 4. A respeito do crime de estelionato previdenciário, tipificado no art.
171 § 3º do Código Penal, consistente no recebimento indevido de benefício previdenciário, a 2ª
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal  editou,  em 27/11/2013,  a
Orientação nº 04,  orientando ao membros do MPF que oficiam na área criminal  a  dispensar
liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de inquérito policial e determinar,
se assim o entender, o arquivamento das peças de informação i) relativas a fatos já abrangidos
pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último saque efetuado após o
óbito do beneficiário;  e ii)  quando não houver prova de dolo no saque de até três benefícios
previdenciários. 5. No caso em exame, após o óbito de seu genitor em 21/06/1990, o investigado,
então com 16 anos de idade, passou a receber benefício previdenciário, que deveria ter sido
cessado em 11/11/1994, data em que o investigado completou 21 anos de idade. 6. No entanto,
considerando  que  o  INSS  permaneceu  efetuando  o  depósito,  o  investigado,  alegando
desconhecimento, continuou a receber os créditos até 06/05/2015, quando então já possuía 41
anos de idade. 7. Presentes indícios de autoria e da materialidade, ainda que existam dúvidas,
deve-se dar prosseguimento à persecução penal, considerando que, nesta fase pré-processual,
há primazia do princípio do in dubio pro societate. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
STJ:  AgRg  no  AREsp  405.488/SC,  Rel.  Min.  Regina  Helena  Costa,  Quinta  Turma,  DJe
12/05/2014; RHC 29.994/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 23/02/2016. 8. Cumpre
ressaltar  que  a  investigação,  também,  deve  abranger  eventual  conduta  de  servidor  do  INSS
responsável  pelo  pagamento,  durante  de  20  (vinte)  anos,  de  benefício  previdenciário
indevidamente. 9. 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.
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006. Processo: JFRS/SLI-5002749-
16.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 894/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO  CRIMINAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/1993,  ART.  62,  IV.  CRIME  DE
DESCAMINHO (CP, ART. 334). HABITUALIDADE DO INVESTIGADO NA CONDUTA DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
PROSSEGUIMENTO. 1. Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do
crime de descaminho (CP, art. 334). 2. Notícia da habitualidade (desde o ano de 2007) na prática
do delito de descaminho pelo investigado. O princípio da insignificância no crime de descaminho é
afastado  quando  comprova-se  a  contumácia  na  prática  delitiva.  Precedentes  STF  e  STJ.  3.
Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR. 4. Designação de outro membro do MPF para dar
continuidade na persecução penal.

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

007. Processo: JF-SOR-0000182-08.2016.4.03.6110-
INQ

Voto: 890/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62, IV da LC 75/93. Suposto crime de
denunciação  caluniosa  (CP,  art.  339)  atribuído  a  advogado  que,  no  exercício  da  advocacia,
manifestou-se  contrariamente  ao  laudo  pericial  elaborado  pela  perita,  merecendo destaque  o
seguinte trecho: na instrução processual restou provado que o laudo foi falho e tendencioso, pois
a testemunhas comprovaram a inexistência de ato ilícito praticado pela reclamada, deixando claro
que o conteúdo do laudo MENTIROSO, conforme relatório abaixo.  Embora o emprego de tal
expressão possa, por si só, ser considerada ofensiva ao exercício da atividade da perita judicial, é
certo que a análise do contexto em que se inseriu tal afirmação demonstra, tão somente, que seu
emprego  se  efetivou  para  impugnar  as  conclusões  periciais  que  contrariavam  o  interesse
processual da reclamada. Afirmações que, apesar de indelicadas, estão amparadas pela liberdade
de ofício e de expressão e foram proferidas dentro dos limites das atribuições constitucionais para
garantia do cumprimento do Estatuto da Ordem dos Advogados. Exercício do direito de defesa de
interesses  confiados  pelo  cliente.  Manifestação  de  pensamento  que  recai  sobre  condutas
profissionais sujeitas a críticas. Dolo específico não configurado. Existência, tão só, de animus
narrandi e criticandi. Atipicidade penal da conduta examinada. 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.

008. 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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  SUPOSTO CRIME  PREVISTO NO ART.  20,  §  2°,  DA LEI  N°  7.716/89.
COMENTÁRIOS  DESFAVORÁVEIS  AO  HOMOSSEXUALISMO.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93,
ART. 62, IV). NÃO VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA PRÁTICA DE CRIME PREVISTO
NA LEI N° 7.716/89 OU NO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia
de Fato autuada para apurar suposto crime previsto no art. 20, § 2°, da Lei n° 7.716/89, em razão
da realização de comentários desfavoráveis ao homossexualismo em programa televisivo voltado
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a discussões de problemas familiares, também veiculado pela rede mundial de computadores. 2.
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento por considerar
não haver indício  concreto  da materialidade delitiva,  ou seja,  não consta que alguém de fato
praticou, induziu ou incitou a discriminação em razão de raça, cor, etnia religião ou procedência
nacional. Ressaltou que os comentários desfavoráveis feitos em matéria de homossexualismo, em
regra,  constituem exercício do direito constitucional de livre  expressão do pensamento,  sendo
penalmente  atípico.  3.  O  Juiz  Federal  discordou  do  arquivamento,  por  entender  que  há
comentários que, em tese,  podem configurar o fato típico previsto no art.  20, § 3°, da Lei n°
7.716/89, em razão da generalidade das expressões, apontando um determinado grupo social
(homossexuais)  como  algo  anormal.  4.  Inicialmente,  cabe  ressaltar  que  comentários
discriminatórios dirigidos à homossexuais podem configurar, em tese, infração penal, como, por
exemplo, difamação (CP, art. 139), injúria (CP, art. 140, §3°), incitação ao crime (CP, art. 286) e
apologia de crime (CP, art. 287). 5. No caso concreto, a persecução penal quanto a eventual crime
de difamação somente poderia se iniciar por meio de queixa-crime (CP, art. 145), assim como uma
possível injúria qualificada necessitaria de representação do ofendido (CP, 145, parágrafo único),
o que não se verifica na hipótese. 6. Também não foi verificada suposta incitação ao crime ou
apologia a fato criminoso. A investigada, de fato, realizou comentários desrespeitosos, de mau
gosto  e  deselegantes  ao  expor  suas  opiniões,  típicos  de  alguém  que  desconhece  as
características  biológicas  do  ser  humano  (como  achar  que  o  homossexualismo  pode  ser
transmitido pelo contato), não tendo, contudo, sua conduta configurado o tipo penal previsto no
art. 20, § 2°, da Lei n° 7.716/89. 7. Ressalte-se, por fim, que as expressões foram proferidas em
programa televisivo que possui formato sabidamente de cunho sensacionalista, que instiga seus
participantes a travarem discussões acaloradas,  que muitas vezes ultrapassam o bom senso.
Porém, não se verificou, no caso concreto, a prática de crime. 8. Manutenção do arquivamento.

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

009. Processo: PRM/JAL-3427.2015.000005-5-INQ Voto: 535/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JALES/SP

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

Ementa: Inquérito Policial.  Eventual prática dos crimes previstos nos artigos 171, 288 e 355, parágrafo
único,  todos do Código Penal,  supostamente perpetrados por advogados e representantes de
empresa  privada.  O  advogado  propôs  ação  trabalhista  em  nome  de  33  (trinta  e  três)  ex-
empregados da pessoa jurídica, mas, na audiência de instrução agendada na Justiça do Trabalho
em  data  simultânea  para  todas  as  citadas  ações  trabalhistas,  os  reclamantes  negaram  que
contrataram o referido advogado para propor as demandas, acrescentando, ainda,  que foram
obrigados  a  assinar  as  procurações  outorgadas  àquele  enquanto  ainda  trabalhavam  para  a
empresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diversas diligências e
oitivas os fatos narrados não foram comprovados. 1) Verifica-se, de início, a atipicidade formal
quanto ao crime previsto no artigo 355, parágrafo único, do Código Penal, considerando que não
foi  constatada,  por  parte  dos  advogados  investigados  nos  autos,  a  defesa  simultânea  ou
sucessiva  de  partes  contrárias  em  uma  mesma  causa.  a  atuação  em  conjunto  em  uma
determinada  ação  não  gera  impedimento  para  que  ambos  os  advogados  figurem  em  polos
opostos  em ações  posteriores  completamente  distintas,  desde  que  eles  não  façam parte  do
mesmo escritório  ou  sociedade  de  advogados,  o  que  restou  demonstrado  nos  autos.  2)  Do
mesmo modo, também não há justa causa para o oferecimento de denúncia quanto aos delitos
capitulados no artigo 171 ou 288, ambos do Código Penal, considerando a ausência de provas
contundentes de que os citados advogados tenham agido em conluio com os representantes das
reclamadas no intuito de simular ações trabalhistas e obter vantagem dos reclamantes. Da análise
da petição inicial de uma das ações trabalhistas movidas extrai-se que foram pleiteados todos os
direitos da reclamante durante a vigência do contrato de trabalho com a empresa, o que afasta a
tentativa  de fraude no ajuizamento da ação e,  com efeito,  a  prática do crime de estelionato.
Também  nesta  linha,  são  as  conclusões  do  relatório  elaborado  pela  Polícia  Federal.  Nada
obstante,  não  ficou  demonstrado  eventual  prejuízo  sofrido  pelos  ex-funcionários  da  empresa,
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considerando que todos eles desistiram das ações trabalhistas movidas e ajuizaram novas ações.
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.

010. Processo: PRM-JND-INQ-3422.2015.000131-1 Voto: 611/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de dano (CP, art. 163, parágrafo único, III). Averiguado que foi
preso em flagrante após ter  danificado um terminal  de autoatendimento da Caixa Econômica
Federal   CEF.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Ouvido,  o
investigado informou que se dirigiu a agência da CEF para sacar dinheiro e, não obstante os
terminais estivessem inoperantes, inseriu o seu cartão magnético, ocasião em que o mesmo ficou
retido  na  máquina.  Assim,  na  tentativa  de  retirar  o  cartão,  acabou  por  danificar  o  terminal
eletrônico.  A CEF  informou  que  para  o  reparo  da  máquina  foi  utilizada  carenagem  usada,
disponível  no  local,  e  a  mão  de  obra  foi  obtida  com  o  custo  de  manutenção  mensal  já
ordinariamente pago pela empresa. Diminuta lesão ao bem juridicamente protegido pela norma
penal,  ausência  de  periculosidade  social  e  reduzido  grau  de  reprovabilidade  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.

011. Processo: PRM-JND-3422.2015.000141-4-INQ Voto: 651/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de parcelas de benefício previdenciário, durante o período de 11/04/2010 a 30/09/2013.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigada idosa, pobre e de pouca instrução.
Irrelevância das informações falsas prestadas, isto porque apesar das inverdades apresentadas à
autarquia  previdenciária,  a  investigada  fazia  jus  ao  benefício.  Esgotamento  das  diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

012. Processo: 1.22.000.000447/2016-31 Voto: 538/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  ALICIAMENTO  DE  TRABALHADORES  DE  UM
LOCAL PARA OUTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL (CP, ART. 207). 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
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ENVOLVAM DELITOS CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
DECLÍNIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
INVESTIGAÇÃO.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  o  crime  de  aliciamento  de
trabalhadores de um local para outro do território nacional (CP, art.  207). 2. A Procuradora da
República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  entendendo  que  cabe  ao  Ministério
Público Estadual a persecução penal para apurar a suposta conduta ilícita. 3. A competência para
julgar todos os crimes contra a organização do trabalho é da Justiça Federal. Não cabe distinguir
onde a primeira parte do inciso VI do art.  109 da CF não o faz. 4. Precedentes do STF: RE
511.849 AgR, Primeira Turma, Min. Roberto Barroso, DJe 20/02/2014; RE 428.863 AgR, Segunda
Turma, Min.  Joaquim Barbosa,  DJE 19/06/2012; RE 587.530 AgR,  Primeira Turma,  Min.  Dias
Toffoli, DJe 26/08/2011; RE 599.943 AgR, Primeira Turma, Min. Cármen Lúcia, DJe 01/02/2011;
RE 398.041, Tribunal Pleno, Min. Joaquim Barbosa, DJe 19/12/2008. 5. Não homologação do
declínio de atribuições. Designação de outro membro para prosseguir na investigação.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

013. Processo: DPF/AM-00208/2016-INQ Voto: 637/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33). Remessa de substância
entorpecente pelos correios, de Manaus/AM para Ceilândia/DF. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 33 - 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.

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

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  FRAUDE  PROCESSUAL  (CP,  ART.  347)  PERANTE  A
JUSTIÇA  DO  TRABALHO.  AUSÊNCIA  DE  MATERIALIDADE  DELITIVA.  DOCUMENTO
FALSIFICADO QUE NÃO FOI UTILIZADO NO CURSO PROCESSUAL. REVISÃO DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PARTICULAR  QUE  POR  SI  SÓ  CARACTERIZA O  CRIME  TIPIFICADO  NO  ART.  298  DO
CÓDIGO  PENAL.  AUSÊNCIA  DE  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
suposto  crime  de  fraude  processual,  tipificado  no  art.  347  do  Código  Penal,  consistente  na
alteração de planilha de controle da empresa reclamada pelo próprio empregado reclamante com
a finalidade de fraudar reclamações trabalhistas posteriormente ajuizadas. 2. A Procuradora da
República  oficiante,  considerando  que  em  consulta  ao  processo  trabalhista  movido  pelo
investigado/ex-empregado observa-se que a referida planilha de controle não fora utilizada no
curso da referida ação judicial, isto porque o processo encerrou-se mediante acordo firmado entre
as partes em audiência de conciliação, e que, assim, o crime a ser apurado é o de falsificação de
documento particular, tipificado no art. 298 do Código Penal, promoveu o declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.  3.  Os autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do Enunciado nº 33. 4. Com efeito, embora
esteja demonstrado que documentos particulares foram falsificados com a finalidade de fraudar
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reclamações trabalhistas ainda por serem ajuizadas, o certo é que, aqueles não foram utilizados
no curso processual, uma vez que as reclamações trabalhistas foram encerradas mediante acordo
firmado entre as partes em audiência de conciliação, não havendo que se falar,  portanto, em
crime de fraude processual, tipificado no art. 347 do Código Penal. 5. Ocorre que a mera conduta
de falsificar documento particular caracteriza, em tese, o crime tipificado no art. 298 do Código
Penal, inexistindo, no caso, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  justificadores  da  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. 6. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

015. Processo: DPF-GO-0357/2016-INQ Voto: 844/2017 Origem: GABPR2-DDS - DIVINO 
DONIZETTE DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de de estelionato (CP, art. 171)
tendo em vista a notícia de que instituição de ensino superior privada estaria oferecendo vagas
em sítio na rede mundial de computadores. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). A conduta investigada afeta serviço e interesse do Ministério da Educação, o qual
possui  a  atribuição  para  autorizar  o  funcionamento  de  instituição  de  ensino,  havendo,  pois,
legitimidade do MPF para atuar na esfera cível sob a perspectiva da tutela de interesses coletivos
em sentido amplo. Remessa de cópia dos autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão para
conhecimento e providências que entender cabíveis. Todavia, sob a ótica penal, a conduta em tela
não acarreta lesão direta a bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. Os
fatos  noticiados  podem configurar,  em tese,  crimes de  estelionato  (CP,  art.  171)  e  contra  as
relações de consumo (Lei nº 8.078/90, art. 67) contra particulares. Incidência da Súmula nº 104 do
STJ: Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de
documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino. Ademais, a Súmula n° 546 do
STJ dispõe que: A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é
firmada  em razão  da  entidade  ou  órgão  ao  qual  foi  apresentado  o  documento  público,  não
importando a qualificação do órgão expedidor. Ausência de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes da 2ª
CCR/MPF: IPL Nº 00138/2015, voto 6721/2016, Sessão de Revisão 661, de 03/10/2016; IPL Nº
01601/2014, voto 7212/2016, Sessão de Revisão 663, de 17/10/2016. Homologação do declínio
de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  e  remessa  de  cópia  dos  autos  à  3ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  para
conhecimento  e  providências  que  entender  cabíveis,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).
Participaram da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.

016. Processo: DPF/TO-00058/2015-INQ Voto: 884/2017 Origem: GABPR4-DLMC - DANIEL 
LUZ MARTINS DE CARVALHO

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de falsidade ideológica (CP, art. 297), relativo à falsificação de Certificado
de Cadastro de Imóvel Rural  CCIR. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR). Após a aquisição da propriedade rural objeto do CCIR questionado os novos proprietários
contrataram  o  engenheiro  agrônomo  investigado  para  fazer  o  desmembramento  da  gleba  e
providenciar  o CCIR, a quem é atribuída a falsificação do documento.  Ocorre  que a conduta
supostamente praticada pelo investigado não atingiu diretamente bens, serviços ou interesse da
União, pois ele teria apenas produzido o documento, mas não o utilizou perante nenhum órgão
público federal. Na verdade, foi um dos proprietários que apresentou o documento questionado ao
INCRA, mas, a toda evidência, ele não agiu dolosamente, porquanto levou os documentos àquele
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órgão justamente com o intuito de confirmar se estava regular. A conduta do investigado, portanto,
não teve o propósito de lesar propriamente o INCRA, mas sim aos particulares que o contrataram.
O simples fato do órgão expedidor do documento falsificado (CCIR) ser federal não é suficiente
para atrair  a competência da Justiça Federal.  Precedentes do STJ: AgRg no CC 146.725/SP,
Terceira Seção, DJe 17/06/2016; REsp 993.153/MG, Quinta Turma, DJe 15/09/2008. 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.

017. Processo: 1.16.000.000038/2017-13 Voto: 665/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

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

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

018. Processo: 1.17.000.001415/2016-13 Voto: 660/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de falsificação de documento
público (CP, art. 297), tendo em vista representação anônima relatando que instituição de ensino
superior estaria emitindo diplomas e certificados falsos de cursos superiores e pós-graduação no
âmbito do estado do Espirito Santo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). A conduta investigada afeta serviço e interesse do Ministério da Educação, o qual possui a
atribuição para autorizar o funcionamento de instituição de ensino, havendo, pois, legitimidade do
MPF para atuar na esfera cível sob a perspectiva da tutela de interesses coletivos em sentido
amplo. Remessa de cópia dos autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão para conhecimento
e providências que entender cabíveis. Todavia, sob a ótica penal, a conduta em tela não acarreta
lesão a bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. Os fatos noticiados
podem configurar, em tese, crimes de estelionato (CP, art. 171) e contra as relações de consumo
(Lei nº 8.078/90, art. 67) contra particulares. Incidência da Súmula nº 104 do STJ: Compete à
Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso
relativo a estabelecimento particular de ensino. Ademais, a Súmula n° 546 do STJ dispõe que: A
competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da
entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
órgão  expedidor.  Ausência  de elementos de informação capazes de legitimar  a  atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  IPL  Nº
00138/2015, voto 6721/2016, Sessão de Revisão 661, de 03/10/2016; IPL Nº 01601/2014, voto
7212/2016, Sessão de Revisão 663, de 17/10/2016. Homologação do declínio de atribuições em
favor do Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  e  remessa  de  cópia  dos  autos  à  3ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  para
conhecimento  e  providências  que  entender  cabíveis,  nos  termos  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: 1.22.000.003828/2016-72 Voto: 703/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Suposta vítima que relatou várias
deduções no seu benefício de pensão por morte instituída em virtude de falecimento de servidor
público federal, em vista de descontos não autorizados realizados por associação de servidores
públicos.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Eventual  prejuízo
suportado  unicamente  pelo  particular.  Inexistência  de  lesão  à  União  ou  a  qualquer  de  suas
entidades.  Precedentes  STJ   Terceira  Seção:  CC  115.646/RS,  DJe  21/05/2014;  CC  nº
125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

020. Processo: 1.25.000.004729/2016-04 Voto: 593/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de quebra de sigilo (LC n° 105/2001) ou divulgação de
segredo  (CP,  art.  153).  Utilização e divulgação indevida  e  não autorizada de dados fiscais  e
bancários do representante. Fato praticado por ex-colega de trabalho, que apresentou referidos
dados em Reclamação Trabalhista movida contra a empresa que trabalhava. 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.

021. Processo: 1.27.000.000083/2017-94 Voto: 551/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de falsificação de documentos públicos (CP, art. 297).
Registro de assinaturas falsas em nome de advogado e de ex-Presidente do Instituto de Terras do
Piauí.  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.

022. Processo: 1.28.000.000035/2017-69 Voto: 778/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Representação particular
em que o noticiante narra que adquiriu uma televisão em determinada loja,  tendo efetuado o
pagamento na agência de uma instituição financeira privada. Em virtude de não ter recebido o
produto,  verificou,  após pesquisa,  que a importância  paga foi  creditada na verdade em outra
conta.  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.

023. Processo: 1.28.000.001556/2016-52 Voto: 634/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em expediente noticiando que líderes do Movimento Sem
Terra   MST  estariam  tentando  invadir  as  terras  do  Colégio  Agrícola  de  Ceará-Mirim/RN,
propriedade  da  União.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
Realizadas  diligências  os  fatos  narrados  não  foram comprovados.  De  acordo  com o  que  foi
apurado  pela  Polícia  Federal,  os  noticiantes  são  integrantes  do  MST  que  entraram  em
desentendimento com os líderes do movimento, pelo que teriam recebido o prazo de 15 (quinze)
dias para deixarem as terras ocupadas naquela localidade. Sendo assim, verifica-se que tudo não
passa de um suposto desentendimento interno entre integrantes do MST, fato que não se insere
nas atribuições do MPF, mormente no âmbito criminal.  Neste contexto, 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.

024. Processo: 1.29.000.001723/2016-28 Voto: 531/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art.  171, § 3º) praticado entre particulares.
Informações sobre possível distribuição de diplomas falsos por parte de grupo educacional com
sede em Porto Alegre/RS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Em
pesquisa preliminar realizada junto ao cadastro do Sistema e-MEC, verificou-se que o referido
grupo educacional  não consta  como mantedora de instituição de ensino superior.  Embora os
documentos  carreados  aos  autos  possam  sugerir  a  ocorrência  de  crime  de  falsificação  de
documento público, a suposta relação fraudulenta dá-se entre os consumidores e a instituição, e
não entre esta e o Ministério da Educação. A instituição não é credenciada junto ao MEC e,
consequentemente, não se submete à sua fiscalização. Crime de atribuição da Justiça Estadual.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
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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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

025. Processo: 1.29.009.000572/2016-19 Voto: 539/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Manifestação
encaminhada à Sala  de  Atendimento ao Cidadão comunicando suposta falta  de repasse das
contribuições arrecadadas dos servidores municipais aos cofres do Fundo dos Aposentados da
Prefeitura  Municipal.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Os  valores  supostamente
apropriados indevidamente pertenciam a Fundo Municipal. Ausência de indícios de lesão a bem,
serviço ou interesse da União ou de qualquer de suas entidades autárquicas ou fundacionais.
Inexistência de elementos que justifiquem a atribuição do Ministério Público Federal. Precedente
da 2ª CCR (Procedimento nº 1.30.004.000151/2014-47, julgado na Sessão nº 614, de 11/02/2015,
unânime). 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

026. Processo: 1.30.017.000008/2017-59 Voto: 543/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de ameaça (CP, art. 147). Manifestação encaminhada à
Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando que indivíduos armados estariam ameaçado o
representante em sua residência. 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.

027. Processo: 1.31.000.001007/2016-92 Voto: 694/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de documento falso (CP, art.
304). Comunicação de utilização de documento ideologicamente falso, assinado supostamente
pelo então Superintendente do INCRA, em documento que instruía processo de plano de manejo
florestal  apresentado  na  Secretaria  Estadual  de  Desenvolvimento  Ambiental  de  Rondônia
SEDAM/RO. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A falsificação da
assinatura do então Superintendente do INCRA se deu em documento de Certidão de Posse, para
fins específicos de prova junto à SEDAM/RO. 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. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

028. Processo: 1.33.001.000019/2017-04 Voto: 908/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Supostos  crimes  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).  Relatório  de
Inteligência  Financeira   RIF,  encaminhado pelo  COAF,  comunicando movimentação  financeira
atípica envolvendo o(s) investigado(s). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR).  Diligências.  Realização de pesquisas preliminares pela Polícia Federal  em relação à(s)
pessoa(s) nominadas. Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam a ocorrência de
crimes antecedentes de competência da Justiça Federal (agiotagem, crime de usura previsto na
Lei  n°  1.521/51).  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.

029. Processo: 1.34.001.000557/2017-53 Voto: 796/2017 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°, do CP. Autuação da pessoa
jurídica investigada por desvio de qualidade em medicamento, por produzi-lo com a bula de outro
produto. 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.

030. Processo: 1.34.004.001348/2016-16 Voto: 831/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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 divulgar produto para saúde (aparelho auditivo), 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.
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031. Processo: 1.34.012.000774/2016-33 Voto: 842/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

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

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

032. Processo: 1.34.043.000026/2017-74 Voto: 619/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Manifestação
encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o noticiante narra que adquiriu uma
televisão em determinada loja, mas que não recebeu o produto. 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.

Homologação de Arquivamento

033. Processo: DPF/AM-00717/2013-INQ Voto: 704/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  furto  (CP,  art.  155,  §4°).  Arrombamento  de  agência  dos
Correios, com subtração de algumas encomendas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Inexistência de câmeras de monitoramento no local dos fatos ou de testemunhas. 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.

034. Processo: DPF-NVI/MS-0080/2016-INQ Voto: 856/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98,
art.  1º),  uma vez que no bojo das investigações desenvolvidas em outro IPL,  com trâmite no
Estado de São Paulo, surgiu indícios de envolvimento do microempresário investigado, cedeu sua
conta  bancária  para  o  recebimento  de  valores  relacionados  à  importação  de  cigarros
contrabandeados do Paraguai e distribuídos em Ribeirão Preto/SP. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Fatos supostamente ocorridos no ano de 2012. Realizadas diligências os
fatos narrados não foram comprovados. Apesar das diligências encetadas que comprovaram a
existência  de  crime  antecedente,  qual  seja  contrabando  de  cigarros  paraguaios,  e  de  uma
estrutura organizada de pessoas voltadas para a prática do referido crime, bem como indícios de
depósitos de valores,  movimentação e utilização de contas bancárias em nome de prováveis
laranjas,  não  restou  evidenciado  a  realização  pelos  investigados  de  ações  de  ocultação  e
dissimulação  de  origem,  localização,  movimentação,  disponibilidade  e  de  bens  e  valores
provenientes de crime antecedente de contrabando de cigarros. Não há nos autos elementos que
possibilitem  a  demonstração  da  prática  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro  pelo  investigado.
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.

035. Processo: PRM/JAL-3427.2017.000004-8-INQ Voto: 653/2017 Origem: GABPRM1-CARJ - 
CARLOS ALBERTO DOS RIOS 
JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta tentativa furto (CP, art. 155, §4°, I c/c art. 14, II). Arrombamento da porta
da  frente  de  agência  dos  Correios,  não  tendo  sido  subtraído  qualquer  bem.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de câmeras de monitoramento no local dos
fatos. Laudo pericial constatou o rompimento de obstáculo, mas não foram encontradas marcas
ou outros detalhes que pudessem identificar o autor do crime. 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.

036. Processo: SPF/BA-01567/2014-INQ Voto: 753/2017 Origem: GABPR004-ALBN - 
ANDRE LUIZ BATISTA NEVES

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  incêndio  (CP,  art.  250).  Comunicação  de  que  casas  e
equipamentos de pesca em área objeto  de processo voltado ao reconhecimento de Território
Quilombola foram incendiados criminosamente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Não foi possível, com a prova colhida, identificar o responsável pela 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.

037. Processo: 1.03.000.001198/2016-57 Voto: 661/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
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PAULO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime tipificado  no art.  289  do Código  Eleitoral.  Relato  de possível
ocorrência  de  inscrições  fraudulentas  de  eleitores,  em  razão  de  transferências  de  domicílio
eleitoral com suposta intermediação de políticos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Realizadas diligências os fatos narrados não foram comprovados. Não há evidências de que
os eleitores tenham requerido a mudança de domicílio eleitoral de forma fraudulenta. Ouvidos, os
eleitores afirmaram terem agido de forma livre e espontânea, sem influência de qualquer pessoa.
Ademais, as alterações de domicílio foram justificadas pelas circunstâncias de já terem residido
no município e de terem familiares que ainda residem nele. Conceito de domicílio eleitoral que
possui sentido mais amplo do que o de domicílio civil. Não verificação, dos elementos colhidos, 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.

038. Processo: 1.11.000.000894/2015-93 Voto: 773/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática de sonegação de tributos (Lei 8.137/90, art.
1º, inc. II). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências junto à Receita Federal.
Conduta atribuída a 2 empresas privadas. Em relação à primeira, a Receita Federal informou que
não há procedimento fiscal previdenciário para fins de constituição de crédito tributário. A segunda
empresa está incluída no programa de fiscalização, tendo em vista a constatação de indícios de
infrações relativas à apuração de contribuições previdenciárias tanto sobre a receita bruta como
sobre as remunerações. Fiscalização que aguardará o momento oportuno: disponibilidade de mão
de  obra  fiscal  e  critérios  adotados  pela  Receita  Federal  do  Brasil  para  distribuição  dos
procedimentos fiscais. Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do
contribuinte  investigado.  Crime de natureza material,  cuja  ocorrência  depende da constituição
definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
21/08/2014;  HC 243.889/DF,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

039. Processo: 1.14.000.000125/2017-45 Voto: 613/2017 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  narra  suposto  crime de  tráfico  internacional  de  entorpecentes.
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  os  possíveis  autores dos  fatos  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
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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040. Processo: 1.14.000.001488/2016-17 Voto: 826/2017 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime eleitoral (Código Eleitoral, art. 350). Apuração da responsabilidade
penal  de  então  Prefeito  Municipal,  em  razão  da  prestação  de  informações  falsas  ao  fisco
Estadual/Federal  e à Justiça Eleitoral.  Constatação de que dois  imóveis  declarados à Justiça
Eleitoral,  no registro da candidatura em 2012, não se encontram oficialmente registro em seu
nome. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não constatação, no caso concreto, de
inserção de declaração falsa com finalidade (ou potencialidade lesiva) eleitoral. Informações da
existência de procedimento idêntico para apuração de eventual crime tributário previsto na Lei n°
8.137/90 (NF 1.14.006.000148/2016-19). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.14.002.000207/2016-99 Voto: 532/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A)
atribuído ao presidente da Câmara de Vereadores do Município de Campo Formosa juntamente
com controlador interno da Câmara.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Crédito  tributário  que  se  encontra  com exigibilidade  suspensa,  em face da adesão da citada
municipalidade ao Parcelamento Especial  regido pela  Lei  nº  12.810/13.  Parcelamento que se
equipara ao pagamento, para fins de extinção da punibilidade. Interpretação sistemática do art.
96,  §  4º,  da  Lei  nº  11.196/05,  com as  alterações decorrentes da Lei  nº  11.960/09,  ou,  mais
recentemente, pelo art. 3º da Lei nº 12.810/2013 (conversão da MP nº 589/2012), cc. o inc. I do
Parágrafo Único do art. 160 da Constituição 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.

042. Processo: 1.15.002.000440/2016-34 Voto: 589/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330), praticado por depositário judicial
de bens penhorados em Reclamação Trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Esclarecimentos.  O representado  encontra-se  materialmente  impossibilitado  de  realizar  a
entrega dos bens, uma vez que fora excluído do quadro de funcionários da empresa, afigurando-
se absolutamente irrazoável responsabilizar criminalmente pessoa pela ausência de restituição de
bens de propriedade de empresa com a qual não mais possui vínculo empregatício. 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.

043. Processo: 1.15.003.000265/2013-22 Voto: 822/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Inquérito Civil. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Ausência de
constituição definitiva do crédito tributário. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências junto à Receita Federal. Fato supostamente ocorrido no ano de 2010 que se encontra
fulminado pelo instituto da decadência (CTN, art. 150, § 4º) impossibilitando a abertura de ação
fiscal  e,  consequentemente,  a  eventual  constituição  de  créditos  tributário/previdenciário.
Necessidade de esgotamento da via administrativa para deflagração da ação penal (STF, RHC
132706 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, Dje 01/08/2016).
Os Crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária são
delitos materiais, exigindo portanto a constituição definitiva no débito tributário perante o âmbito
administrativo  para  configurar-se  como  conduta  típica  (STJ,  RHC  44.669/RS,  Rel.  Min.  Nefi
Cordeiro,  Sexta  Turma,  julgado  em  05/04/2016,  Dje  18/04/2016).  Outros  precedentes:  STF
Segunda Turma, RHC 132706 AgR, julgado 21/06/2016, DJe 01/08/2016; Segunda Turma, HC
92002, julgado 10/06/2008, DJe 19/09/2013; Tribunal Pleno, Inq 2537 AgR, julgado 10/03/2008,
DJe  13/06/2008;  STJ   Quinta  Turma,  RHC 36.704/SC,  julgado  18/02/2016,  DJe  26/02/2016;
Quinta  Turma,  RHC  40.411/RJ,  julgado  23/09/2014,  DJe  30/09/2014;  Sexta  Turma,  RHC
44.669/RS,  julgado  05/04/2016,  DJe  18/04/2016;  Terceira  Seção,  Rcl  5.064/BA,  julgado
23/05/2012, DJe 01/06/2012; TRF 1  Terceira Turma, ACR 0032576-35.2011.4.01.3900, e-DJF1 de
12/12/2016;  Quarta  Turma,  ACR  0048212-50.2011.4.01.3800,  e-DJF1  de  08/08/2016;  Quarta
Turma, RSE 0006504-06.2013.4.01.3200, e-DJF1 de 29/04/2016; TRF 2  Segunda Turma, ACR
0002825-37.2008.4.02.5110, Data de decisão 12/05/2015, Data de disponibilização 24/09/2015;
TRF 3  Primeira Turma, ACR 49985 - 0001769-07.2003.4.03.6115, julgado em 29/09/2015, e-DJF3
Judicial 1 DATA:07/10/2015; Quinta Turma, ACR 59791 - 0017456-44.2008.4.03.6181, julgado em
13/06/2016,  e-DJF3  Judicial  1  DATA:21/06/2016;  TRF  4   Quarta  Seção,  APN  0001676-
77.2013.404.0000,  D.E.  23/08/2016;  TRF  5   Quarta  Turma,  00014058320164058100,
RSE2248/CE, julgado 28/06/2016, DJE 30/06/2016 - Página 218; Pleno, 00050680320104050000,
APN126/CE, julgado 28/10/2015, DJE 10/12/2015 - Página 27. Homologação do arquivamento.

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

044. Processo: 1.16.000.000227/2017-96 Voto: 807/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crime  de
homicídio  praticado  por  agentes  estatais  durante  o  regime  militar  contra  WÂNIO  JOSÉ  DE
MATTOS (Comissão Nacional da Verdade, Relatório, Volume 3, Mortos e Desaparecidos Políticos,
p. 1351/1360). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O brasileiro, banido do país,
mudou-se para o Chile em 1971. Em 11 de setembro de 1973, WÂNIO foi preso com sua família e
levado para o Estádio Nacional do Chile, onde, doente, morreu por falta de atendimento médico,
no  dia  16  de  outubro  daquele  ano.  Ausência  de  elementos  suficientes  que  permitam  a
identificação  do  agente  estatal  chileno  que  detinha  o  poder  de  decisão  sobre  a  situação,
permitindo sua morte em decorrência de uma suposta conduta omissiva. Além disso, é inaplicável
o exercício da jurisdição brasileira sobre os fatos (artigos 5º e 7º do Código 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.

045. Processo: 1.16.000.001582/2015-11 Voto: 536/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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  JANE  VANINI  (Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e
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Desaparecidos Políticos, p. 1735/1740). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). A
brasileira mudou-se para o Chile em 1972, onde passou a participar de militância contra a ditadura
instalada no país. As circunstâncias apontam que seu desaparecimento e morte se deram em 06
de dezembro  de 1974,  na  cidade  de Concepción,  vítima de  agentes  públicos  integrantes  do
regime político  ditatorial  vigente  à  época  naquele  país.  Há  notícias  de  que,  em 2005,  foram
descobertos  restos  mortais  em  um  cemitério  clandestino  em  Concepción/Chile  e,  após
comprovação por exame de DNA de que pertenciam à vítima, foram trazidos ao Brasil,  sendo
sepultado  por  seus  familiares.  Muito  embora  o  governo  Chileno  tenha  assumido  sua
responsabilidade no caso e declarado que JANE VANINI foi vítima da violência política daquela
ditadura, não há elementos suficientes de autoria delitiva, seja pelo decurso do tempo, seja pela
dificuldade fática de identificação dos autores intelectuais e dos executores. Investigação que,
após sucessivas reaberturas, já foi encerrada perante a justiça do Chile. Além disso, é inaplicável
o exercício da jurisdição brasileira sobre os fatos (artigos 5º e 7º do Código 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.

046. Processo: 1.17.000.001419/2016-00 Voto: 825/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de fato.  Possíveis crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art.  168-A) e de
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Ausência de constituição definitiva do
crédito  tributário.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Necessidade  de
esgotamento da via administrativa para deflagração da ação penal (STF, RHC 132706 AgR, Rel.
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, Dje 01/08/2016). Os Crimes de
apropriação  indébita  previdenciária  e  sonegação  de  contribuição  previdenciária  são  delitos
materiais,  exigindo  portanto  a  constituição  definitiva  no  débito  tributário  perante  o  âmbito
administrativo  para  configurar-se  como  conduta  típica  (STJ,  RHC  44.669/RS,  Rel.  Min.  Nefi
Cordeiro,  Sexta  Turma,  julgado  em  05/04/2016,  Dje  18/04/2016).  Outros  precedentes:  STF
Segunda Turma, RHC 132706 AgR, julgado 21/06/2016, DJe 01/08/2016; Segunda Turma, HC
92002, julgado 10/06/2008, DJe 19/09/2013; Tribunal Pleno, Inq 2537 AgR, julgado 10/03/2008,
DJe  13/06/2008;  STJ   Quinta  Turma,  RHC 36.704/SC,  julgado  18/02/2016,  DJe  26/02/2016;
Quinta  Turma,  RHC  40.411/RJ,  julgado  23/09/2014,  DJe  30/09/2014;  Sexta  Turma,  RHC
44.669/RS,  julgado  05/04/2016,  DJe  18/04/2016;  Terceira  Seção,  Rcl  5.064/BA,  julgado
23/05/2012, DJe 01/06/2012; TRF 1  Terceira Turma, ACR 0032576-35.2011.4.01.3900, e-DJF1 de
12/12/2016;  Quarta  Turma,  ACR  0048212-50.2011.4.01.3800,  e-DJF1  de  08/08/2016;  Quarta
Turma, RSE 0006504-06.2013.4.01.3200, e-DJF1 de 29/04/2016; TRF 2  Segunda Turma, ACR
0002825-37.2008.4.02.5110, Data de decisão 12/05/2015, Data de disponibilização 24/09/2015;
TRF 3  Primeira Turma, ACR 49985 - 0001769-07.2003.4.03.6115, julgado em 29/09/2015, e-DJF3
Judicial 1 DATA:07/10/2015; Quinta Turma, ACR 59791 - 0017456-44.2008.4.03.6181, julgado em
13/06/2016,  e-DJF3  Judicial  1  DATA:21/06/2016;  TRF  4   Quarta  Seção,  APN  0001676-
77.2013.404.0000,  D.E.  23/08/2016;  TRF  5   Quarta  Turma,  00014058320164058100,
RSE2248/CE, julgado 28/06/2016, DJE 30/06/2016 - Página 218; Pleno, 00050680320104050000,
APN126/CE, julgado 28/10/2015, DJE 10/12/2015 - Página 27. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.17.002.000125/2016-32 Voto: 656/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Desenvolvimento possivelmente clandestino de atividades
de telecomunicações no município de Barra de São Francisco/ES, pela Prefeitura Municipal. Não
se vislumbra da narrativa fática a efetiva exploração do serviço de telecomunicação, uma vez que
a Prefeitura além não auferir lucro com a prática da conduta, o fez com intuito de melhorar a
incidência  do  sinal  de  telefonia  móvel  em  comunidades  mais  interioranas  do  município,
melhorando assim, a qualidade de vida dos moradores. É possível concluir também que não era a
prefeitura quem estava fornecendo o sinal de telefonia móvel: o sinal já encontrava-se disponível
na região, tendo a administração municipal limitado-se a utilizar os repetidores para que o serviço
de telefonia já existente no município pudesse alcançar um raio de incidência maior, não sendo
ela a fornecedora primária do serviço. Ademais, a instalação dos repetidores não demonstrou
potencial ou efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, qual seja, a segurança das
telecomunicações, sendo o fato, portanto, materialmente atípico. Homologação do arquivamento.

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

048. Processo: 1.19.000.000019/2017-85 Voto: 838/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Declaração falsa acerca de estado
civil  em  documentos  bancários  perante  a  Caixa  Econômica  Federal   CEF.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 09/04/2007 e 16/08/2007. 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.

049. Processo: 1.20.005.000102/2016-11 Voto: 541/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  de  sonegação  de  tributos  (Lei  8.137/90)  e  de  contribuição
previdenciária (CP, art.  337-A). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Conduta que
ensejou a imputação de 06 autos de infração à pessoa jurídica, 02 decorrentes de violação de
obrigação tributária principal e 04 decorrentes de violação de obrigação tributária acessória. 1) No
que se refere aos 04 DEBCADs decorrentes de descumprimento de obrigação acessória houve o
pagamento  do  crédito  tributário.  Extinção  da  punibilidade  (Lei  nº  9.430/96,  art.  83,  §  4º).
Enunciado nº 52 da 2ª CCR/MPF. 2) Informação em relação a 01 DEBCAD de que foi baixado por
liquidação e que não houve inscrição do crédito em Dívida Ativa. Aplicação do Enunciado nº 24 da
Súmula  Vinculante  do  Supremo  Tribunal  Federal.  3)  O  DEBCAD  restante,  em  situação  de
Extinção da ação sem pagamento, verifica-se que o valor dos tributos iludidos é de R$ 9.227,68,
não  superando  o  limite  referencial  de  R$  10.000,00  como  critério  de  significância  penal  da
conduta. 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. Deve-se atentar, ainda, para o fato de que,
ao  menos  em princípio,  não  há  elementos  que  indiquem dolo  na  conduta  relatada.  É  dizer,
considerado o porte da pessoa jurídica tratada nestes autos e o valor do tributo efetivamente
reduzido (R$ 9.227,68) durante o período de 01/2008 a 12/2008, parece ser indício de alguma
falha contábil e não de um ato deliberado para reduzir tributos. 4) Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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050. Processo: 1.22.012.000095/2015-02 Voto: 639/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima recebida através da ouvidoria do MP
Estadual  de Minas  Gerais  a  respeito  de  possível  falsificação e uso  de  falso  registro  médico.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não
foram  comprovados.  Diploma  de  Medicina  que  foi  revalidado  pela  Universidade  Federal  de
Alagoas   UFAL,  inexistindo  qualquer  indício  de  autoria  ou  materialidade  de  prática  delitiva.
Considerando  que  o  presente  procedimento  foi  deflagrado  a  partir  de  notícia  anônima,  cuja
descrição do fatos se deu de modo absolutamente vago e que as investigações preliminares
levadas  a  efeito  apontam em sentido  contrário  à  verossimilhança  das  afirmações feitas  pelo
noticiante,  injustificável  é  o  prosseguimento  das  investigações.  Aplicação  da  Orientação  n°
26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

051. Processo: 1.22.020.000033/2016-74 Voto: 731/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposta prática do crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informação da
Vara  do  Trabalho  de  que  não  foram  apuradas  contribuições  previdenciárias  nos  autos
supracitados,  haja vista a natureza indenizatória das parcelas devidas na decisão proferida e,
posteriormente, que compuseram o acordo homologado. Ausência de supressão ou de redução
de contribuição previdenciária. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1337780/CE, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016.  Homologação do
arquivamento.

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

052. Processo: 1.23.000.000510/2016-01 Voto: 650/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1°, II) ou de dano (CP, art.
163). Depositário judicial que apresentou ao oficial de justiça os bens depositados com defeito
(aparelhos televisores com as telas quebradas). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). O investigado informou que os bens já estavam naquela condição quando foram penhorados.
Não há indícios de apropriação, uma vez que os bens foram apresentados ao oficial de justiça,
que recusou seu recebimento por estarem avariados. Inexistência de elementos que apontem
para conduta dolosa,  por  parte  do depositário,  de danificar  os bens.  Ausência de indícios da
prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

053. Processo: 1.23.000.001123/2016-83 Voto: 600/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3°).  Recebimento indevido de 06 (seis)  parcelas de benefício  previdenciário,  após o óbito  da
titular.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.  Ouvida,  a  neta  da
beneficiária declarou que o montante percebido foi  utilizado para quitar dívidas deixadas pela
própria falecida (sua avó), com as quais o viúvo idoso (seu avô) não poderia arcar. Ademais, a
investigada compareceu à agência do INSS após o referido período para requerer a pensão por
morte em prol de seu avô. Não verificação, no caso concreto, de dolo na conduta da investigada.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.23.001.000471/2016-23 Voto: 666/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Questão fática relacionada ao intervalo para o
almoço. Sentença que desconsiderou por completo o depoimento da testemunha e teve como
fundamentos outros elementos de prova existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva
nas declarações. Não configuração de crime. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no REsp 1121653/PR, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Homologação do arquivamento.

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

055. Processo: 1.26.004.000267/2016-71 Voto: 617/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta falsidade ideológica (CP, art. 299) em ata de reunião indígena, elaborada
por servidor da FUNAI. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências
os  fatos  narrados  não  foram  comprovados.  Inexistência  de  indícios  de  que  as  assinaturas
existentes  no documento,  12 ao  total,  não  tenham sido  apostas  pelas  pessoas lá  indicadas,
independentemente de quem o tenha redigido, bem como sequer foi aventado na representação
que  as  informações  lá  constantes  não  correspondessem  à  verdade,  sob  a  ótica  e  sob  a
perspectiva das pessoas que o assinaram. Exame do documento impugnado que não aponta
elementos mínimos da materialidade. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente
exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de materialidade
delitiva. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

056. Processo: 1.29.000.001134/2015-69 Voto: 544/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crimes  de
homicídio e de ocultação de cadáver praticados por agentes estatais durante o regime militar.
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Vítima  JAMES  ALLEN LUZ  (Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e
Desaparecidos  Políticos,  p.  1212/1214).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Consta que a vítima teria se envolvido em acidente de carro no dia 24/03/1973. Testemunhas
noticiaram que a vítima, ainda com vida, foi levada a hospital em Porto Alegre/RS. De acordo com
os depoimentos dos médicos que receberam a vítima no hospital esta já estava sem vida quando
chegou, tendo sido o IML comunicado para a retirada do corpo, que não foi entregue à sua família,
sendo desconhecido o seu paradeiro. Impossibilidade de elucidação de eventual fato criminoso no
tocante à morte da vítima, bem como em relação ao desaparecimento do seu corpo. Ausência de
qualquer informação quanto ao seu paradeiro. Inexistência de diligências capazes de modificar o
panorama  probatório  atual,  sobretudo  considerando  o  decurso  de  mais  de  40  anos,  sendo
deveras  improvável  na  data  presente  a  localização  da  ossada.  Aplicação  da  Orientação  n°
26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

057. Processo: 1.29.002.000010/2010-31 Voto: 738/2017 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 crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A), 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  de  que  o  PAF  aguarda
julgamento pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais  CARF, do recurso interposto pelo
contribuinte  autuado.  Ausência,  no  momento,  de  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.
Súmula Vinculante n° 24 do STF. Informações da Procuradora da República oficiante quanto ao
acompanhamento semestral pela SUBJUR para verificar eventual julgamento. 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.

058. Processo: 1.29.002.000135/2007-66 Voto: 730/2017 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 crime contra a ordem tributária (Lei n°
8.137/90, art. 1°), em razão de possíveis irregularidades em declarações de imposto de renda.
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 de que os PAF's
aguardam julgamento pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais  CARF, dos recursos
interpostos pelo(s) contribuinte(s) autuado(s). Ausência, no momento, de constituição definitiva do
crédito tributário. Súmula Vinculante n° 24 do STF. Informações da Procuradora da República
oficiante quanto ao acompanhamento semestral pela SUBJUR para verificar eventual julgamento.
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.

059. Processo: 1.29.002.000308/2009-16 Voto: 711/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Procedimento  Investigatório  criminal.  Suposta  prática  de crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A), 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 de  que  os  PAF's  aguardam
julgamento pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais  CARF, dos recursos interpostos
pelo contribuinte autuado. Ausência, no momento, de constituição definitiva do crédito tributário.
Súmula Vinculante n° 24 do STF. Informações do Procurador da República oficiante quanto ao
acompanhamento semestral pela SUBJUR para verificar eventual julgamento. 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.

060. 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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 20, § 2º, DA LEI Nº 7.716/89. EVIDENTE
TRANSNACIONALIDADE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. LC 75/93, ART. 62, IV. AUSÊNCIA
DE  MATERIALIDADE  EM  UM  DOS  CASOS  E  AUSÊNCIA  DE  AUTORIA  NO  OUTRO.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de remessa de
peças de informação pelo  Ministério  Público Estado do Rio  de Janeiro  documento,  diante  da
evidente transnacionalidade das condutas narradas, nas quais foi informada suposta prática do
crime  tipificado  no  art.  20,  §  2º,  da  Lei  nº  7.716/89,  tendo  em vista  alegada  veiculação  de
declarações  ofensivas,  preconceituosas  e  discriminatórias  aos  judeus  em  comunidade  do
Facebook  e  em  um  sítio  eletrônico.  Fatos  supostamente  ocorridos  no  ano  de  2012.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, com fundamento na ausência de
materialidade em relação à comunidade do Facebook e pela ausência de autoria quanto ao sítio
eletrônico. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para fins do art. 62, IV, da LC n. 75/93. 3. A respeito
da  comunidade  do  Facebook,  ao  examinar  as  publicações,  não  se  vislumbra  a  prática  de
discriminação ou preconceito caracterizador de ato ilícito. Como bem observou o Procurador da
República oficiante, trata-se de comunidade em que os usuários expõem suas ideias e críticas a
questões políticas/religiosas envolvendo Israel,  em pleno exercício  da liberdade de expressão
constitucionalmente garantida. Não se pode esquecer que Israel se encontra no centro de um
conflito extremamente violento e absolutamente polêmico, gerando discussões em todo o mundo,
com atitudes  de todos  os  envolvidos que geram revolta  na  comunidade internacional.  4.  Em
relação  ao  sítio  eletrônico  há  elementos  suficientes  quanto  à  materialidade  delitiva,  estando
claramente configurado o delito previsto no art. 20 §§ 1º e 2º da Lei 7.716/89. Contudo, não se
mostra  possível  a  identificação  da  autoria  delitiva,  diante  da  impossibilidade  de  acessar
atualmente o referido site, que não está mais no ar, bem como considerando que o respectivo
registro do domínio está relacionado a outro site que se dedica a prestar o serviço de registrar um
website  de  forma  anônima,  impedindo  que  o  verdadeiro  responsável  pelo  website  seja
identificado. 5. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.30.002.000313/2015-48 Voto: 615/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado a partir de manifestação em Sala de Atendimento
ao Cidadão, noticiando falso registro de internação hospitalar com pagamento pelo Sistema Único
de Saúde  SUS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os
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fatos  narrados  não  foram  comprovados.  Paciente  que  efetivamente  realizou  tratamentos  no
hospital  (consultas,  exames,  radioterapia  e  fisioterapia).  Valor  pago  pelo  SUS de R$ 603,00.
Ausência  de materialidade delitiva.  Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente
exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.30.011.000055/2010-86 Voto: 553/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de falsificação de selo ou sinal público (CP,
296, §1°, III). Apuração da utilização e validade de carteira de juiz de paz emitida por Associação
Nacional dos Juízes de Paz Evangélicos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).
Diligências. Ouvido, o investigado informou que realizou curso de juiz de paz eclesiástico, para
realizar casamentos, tendo recebido ao final a carteira funcional e um porta documentos, este com
a imagem do Brasão da República. Inexistência de indícios de falsificação na carteira funcional.
Não  verificação  de  dolo  na  conduta  do  investigado,  que  apenas  utilizou  o  porta  documento
entregue juntamente com a carteira de juiz de paz eclesiástico. Quanto ao possível responsável
pela associação e pela confecção da carteira, ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (CP,
art. 109, III c/c art. 115), tendo em vista que o documento foi expedido em 2006. Por fim, registre-
se que a situação cadastral da referida associação no SERPRO é baixada (inativa). Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.34.001.004759/2016-93 Voto: 592/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  previsto  no  art.  241-A  da  Lei  n°  8.069/90.  Manifestação
encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando possível exposição de imagens
ou cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes em sítio eletrônico. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Diligência.  A Polícia Federal,  após analisar a referida
página da internet, informou que somente foi encontrada pornografia adulta (cuja publicação não é
ilícita), não tendo sido verificada qualquer cena de pornografia infantojuvenil. Não comprovação
dos  fatos  noticiados.  Ausência  de  indícios  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.

064. Processo: 1.34.003.000437/2016-55 Voto: 534/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão. Manifestação que relata a
existência  de empresa  de  biodiesel  que  tem como sócio  uma empresa  offshore.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em que pese, constantemente, serem noticiadas na mídia
nacional que determinadas empresas offshore, situadas em paraísos fiscais, foram usadas para a
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prática de crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro,  não é correto afirmar que toda
operação desta espécie  é ilegal,  desde que a respectiva movimentação financeira  tenha sido
devidamente informada às autoridades fazendárias. Da análise das informações prestadas pelo
representante, não se vislumbra ocorrência de qualquer ilicitude. 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.

065. Processo: 1.34.015.000635/2016-80 Voto: 561/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1°). Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Valor do crédito totalizando um montante de R$ 8.504,82.
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.

066. Processo: 1.34.025.000165/2016-35 Voto: 817/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO SAO 
JOAO BOA VISTA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A).
Apuração, em sede de Reclamação Trabalhista, da ausência de recolhimento ou recolhimento a
menor de contribuições previdenciárias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Valor
suprimido  no  valor  de  R$  130,23.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

067. Processo: 1.35.000.001499/2015-96 Voto: 680/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Relatório de Inteligência
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Financeira   RIF,  encaminhado  pelo  COAF,  comunicando  movimentação  financeira  atípica
envolvendo os investigados.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam a ocorrência de crimes antecedentes de
competência da Justiça Federal  (agiotagem).  Conforme dispõe o art.  2º,  III,  a e b,  da Lei  nº
9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da
Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou
em detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça
Federal.Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe
05/06/2013). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Desnecessidade de remessa dos autos ao Ministério
Público Estadual, uma vez que o RIF ora analisado já fora encaminhado ao MPE/SE (Ofício n°
4905/2016 SR/PF/SE). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.35.000.001632/2016-95 Voto: 625/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de ofício  encaminhado pela  Polícia  Federal,  em razão de
notícia  crime  apresentada  por  particular  de  forma  desconexa  e  ininteligível,  citando  Juízes
Federais de diversos países, reis, príncipes, princesas, Papas, outros planetas, dentre outros fatos
de difícil compreensão. 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 qualquer  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
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Arquivamento)

069. Processo: 1.25.016.000004/2017-41 Voto: 540/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
comunicante  narra  que  determinada  pessoa  estaria  defendendo  o  holocausto,  em  razão  de
comentário postado em rede social na internet. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Aplicação do Enunciado n° 50 desta 2ª CCR. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Recebimento do
arquivamento  como  declínio  de  atribuições.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL
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NÃO PADRÃO

070. Processo: PRM/SJB-3424.2017.000013-8-INQ Voto: 848/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de cópias extraídas de sentença dos autos de Reclamação
Trabalhista da Vara do Trabalho de São José do Rio Pardo/SP para apurar suposto crime de
apropriação  indébita  de  contribuições  sindicais  por  parte  de  empresa  privada.  CP,  art.  168.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33  2ª CCR). Entendimento de que, mesmo
tendo  natureza  jurídico-tributária  de  contribuição  parafiscal,  o  desvio  ou  não  pagamento  da
contribuição sindical  compulsória  não atrai  a  competência  da  Justiça  Federal,  nos termos da
Súmula nº  222  do  STJ ("Compete à  Justiça  Comum processar  e  julgar  as ações relativas  à
contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT."). Inexistência de ofensa direta a bens, serviços
ou interesse da União ou suas entidades. Eventual lesão a particulares. Ausência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

071. Processo: JF/RO/GM-0000778-
90.2015.4.01.4102-IPL

Voto: 875/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GUAJARÁ-MIRIM

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de lavagem e ocultação de valores de
origem ilícita praticados por boliviana. Durante barreira realizada pela Polícia Rodoviária Federal,
na BR 425, sentido Guajará-Mirim/Porto Velho, próximo ao distrito de Araras/RO, foi encontrado
dentro  da  bagagem  da  investigada  a  quantia  de  R$  26.480,00.  Promoção  de  arquivamento
fundada na ausência de elementares ocultação e dissimulação, contidos no tipo do art. 1º da Lei
9.613/98. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Afirmação da investigada de
que é proprietária do dinheiro encontrado em sua posse; que conseguiu a quantia trabalhando
com vendas, durante o período de 2 anos; que não depositou o dinheiro no banco por medo de
perder. Diligência realizada pela Polícia Federal que constatou que a investigada trabalha com o
comércio de roupas em local conhecido por abrigar imigrantes ilegais, no distrito de Jaci-Paraná.
Informes da Receita Federal do Brasil de que a investigada não figura como autuada pela prática
do crime de descaminho (CP, art. 334). Ausência de prova concreta de que o valor apreendido é
proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal. Insuficiência de elementos de informação
indicativos de que a investigada ocultou ou dissimulou a origem do dinheiro. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução. Insistência no arquivamento.

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

072. Processo: JF-SOR-0006984-56.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 708/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  REITERAÇÃO  DA
CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para
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apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal, em virtude
da apreensão de mercadorias de origem estrangeira em 11/04/2015 (mercadorias avaliadas em
R$ 16.811,73;  com tributos iludidos estimados em R$ 8.869,42)  e novamente em 15/04/2015
(produtos avaliados em R$ 12.801,96; com tributos iludidos estimados em R$ 6.931,90), ambas
efetuadas  por  policiais  militares  em patrulhamento  de  rotina  na  Rodovia  Castelo  Branco,  no
primeiro caso, e no Km 169 da SP270, na segunda apreensão. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando
que o valor a ser tomado como parâmetro para os tributos iludidos é de R$ 20.000,00 desde a
edição  da  Portaria  MF  75,  de  22  de  março  de  2012.  3.  O  Juízo  da  1ª  Vara  Federal  de
Sorocaba/SP discordou  das  razões expendidas  pelo  órgão  ministerial  por  entender,  no  caso,
inaplicável o princípio da insignificância ante a reiteração da conduta delitiva. 4. A reiteração da
prática  delitiva  é  circunstância  penalmente  relevante.  Precedentes  do  STF,  do  STJ  e  da  2ª
CCR/MPF. 5. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

073. Processo: JF-SOR-0008526-12.2015.4.03.6110-
INQ

Voto: 823/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO
DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para
apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal, em virtude
da apreensão de mercadorias de origem estrangeira avaliadas em R$ 14.464,80, efetuada na
Rodovia Castelo Branco, Km 95, no decorrer da operação Trabalho Legal. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância,
ressaltando que o valor dos tributos iludidos é inferior a R$ 10.000,00. 3. O Juízo da 1ª Vara
Federal de Sorocaba/SP discordou das razões expendidas pelo órgão ministerial por entender, no
caso, inaplicável o princípio da insignificância ante a reiteração da conduta delitiva. 4. Notícia de
reiteração da prática delitiva (ocorrências semelhantes em face do investigado nos anos de 2004,
2005, 2008, 2009 e 2011). Circunstância penalmente relevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e
da 2ª CCR/MPF. 6. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

074. Processo: JF/SP-0013364-23.2008.4.03.6181-
INQ

Voto: 754/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. LEI Nº 7.492/86, ART.
19. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. LESIVIDADE DA CONDUTA. VULNERAÇÃO DO BEM JURÍDICO. ANÁLISE DOS
SEUS  EFEITOS  EM  UMA  PERSPECTIVA  AMPLIADA.  HIGIDEZ  E  CREDIBILIDADE  DO
SISTEMA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, consistente na obtenção de
financiamento  fraudulento  para  aquisição  de  veículo.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito, entendendo pela atipicidade do fato, por considerar que o

29



Ata da 671ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00049218/2017

financiamento  sob  apreço  não  colocou  em  risco  o  Sistema  Financeiro  Nacional  em  sua
integralidade,  assim como que a operação sob enfoque fora realizada sem maiores cuidados
quanto  à  veracidade  dos  documentos  exigidos.  3.  O  Juízo  da  2ª  Vara  Federal  Criminal
Especializada  de  São  Paulo  discordou  das  razões  ministeriais,  consignando  a  existência  de
inúmeros casos semelhantes e que cada um, isoladamente,  pode parecer  insignificante,  mas
como um todo não pode ser ignorado e, no caso, a tipicidade da conduta de obtenção fraudulenta
de financiamento. 4. A obtenção mediante fraude de qualquer tipo de empréstimo com destinação
específica e vinculada  com recursos públicos ou não, concedidos por instituições públicas ou
privadas   configura,  em  tese,  o  crime  previsto  no  art.  19  da  Lei  nº  7.492/86  (e  não  o  de
estelionato). 5. Nesse contexto, como já decidido por esta 2ª CCR, ainda que se possa sustentar
que a lesão ao bem jurídico tutelado (higidez do Sistema Financeiro Nacional) não seja muito
expressiva, em face exclusivamente do valor monetário do financiamento obtido, não se pode
considerar  como reduzidíssimo  o  grau  de  reprovabilidade  do  comportamento  do  agente  que,
mediante a utilização de documentos sabidamente falsos, obtém financiamento bancário com o
prévio e deliberado intuito de não adimplir as prestações avençadas. Ainda, a inexpressividade da
lesão ao bem jurídico deve ser analisada sob uma perspectiva aumentada, considerando-se a
totalidade do sistema. Isso porque a fraude perpetrada pelo agente, ainda que de pequena monta,
se considerado o potencial  econômico das instituições financeiras,  impacta a estabilização do
sistema como um todo (IPL Nº 00251/2013, unânime, 590ª Sessão, 16/12/2013). 6. No mesmo
sentido,  os  seguintes  precedentes:  Procedimento  JF/SP   0006020-15.2013.4.03.6181,  628ª
Sessão de Revisão, 21/09/2015, unânime; Procedimento JF/SP-0001815-69.2015.4.03.6181, 632ª
Sessão de Revisão, 23/11/2015, unânime. 7. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

075. Processo: PRM-JND-3403.2013.000112-8-INQ Voto: 940/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP
para apurar possível prática de crime de falso testemunho nos autos de reclamatória. CP, art. 342.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Eventuais  inconsistências  verificadas no
depoimento de uma testemunha que apenas retratam a diferença de percepção sobre a verdade
real dos fatos, absorvidos de modo distinto. Entendimento de que, para a configuração do crime
em questão, é necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o que ela
efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Precedente da 2ª
CCR: Procedimento nº 1.29.003.000485/2015-22, 631ª Sessão, de 26/10/2015, unânime. Falta de
justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

076. Processo: PRM-JND-3422.2015.000232-7-INQ Voto: 636/2017 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 suposto crime de estelionato tentado em face da Caixa
Econômica Federal  CEF. Indivíduo não identificado que fazendo uso de documentos falsos tentou
realizar saque durante seu atendimento no guichê. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Falsário que se evadiu rapidamente do local, deixando os documentos falsos em poder
dos funcionário do banco, quando foi avisado de que seria solicitada documentação da agência da
conta para a concretização do saque pretendido. Informes da CEF de que não houve prejuízos
financeiros  à  instituição  ou  ao  cliente,  bem  como  de  que  não  foi  instaurado  procedimento
administrativo interno. Imagens disponíveis em sistema de segurança que não foram suficientes
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para identificar o responsável pela tentativa de fraude. Ausência de indícios de autoria delitiva.
Inexistência de linha investigativa que possa vir  a acrescentar indícios capazes de elucidar a
questão. Falta de perspetiva de êxito nas investigações. Homologação do arquivamento.

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

077. Processo: JF/MOC-0004606-
72.2016.4.01.3807-TC

Voto: 883/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

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

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

078. Processo: 1.20.001.000148/2016-61 Voto: 749/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACERES-MT

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  SUPOSTA AÇÃO  DE  TRAFICANTES  INTERNACIONAIS  DE  DROGAS,
ASSOCIADA A POLICIAIS. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL QUE SE RESOLVE SEGUNDO O LUGAR DA INFRAÇÃO. CPP, ART 70.
ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar possível
crime  de  tráfico  internacional  de  entorpecentes,  associada  a  policiais.  2.  O  Procurador  da
República  distribuidor  na  PR-MT  determinou  a  remessa  dos  autos  à  PRM-Cárceres/MT,
entendendo haver relação do presente caso com outro objeto de promoção de arquivamento por
aquela PRM. 3. O Procurador da República atuante na PRM-Cárceres/MT, por sua vez, suscitou o
presente conflito de atribuições e remeteu os autos a esta 2ª Câmara, asseverando que os fatos
da  promoção  de  arquivamento  e  os  relatados  na  presente  notícia  de  fato  são  totalmente
diferentes, tendo os ora narrados ocorrido, em tese, na cidade de Cuiabá, localidade de atribuição
da PR-MT. 4. Dispõe o art. 70 do CPP que a competência, em regra, é determinada segundo o
lugar da infração. Conexão entre feitos não evidenciada. Atribuição de Procurador da República
oficiante na PR-MT.

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

31



Ata da 671ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00049218/2017

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

079. Processo: SPF/RR-0305/2016-INQ Voto: 843/2017 Origem: GABPR2-AFEB - ALISSON
FABIANO ESTRELA BONFIM

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível  prática do crime de uso de documento falso
(diploma de conclusão do curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Maranhão).
CP, art. 304. Apresentação de documento falso perante a Companhia de Águas e Esgotos de
Roraima  CAER para fins de exercício de cargo comissionado. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 33  2ª CCR). Não há notícias de que o documento falso tenha sido utilizado perante
órgão ou entidade federal. Aplicação da Súmula nº 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. Inexistência
de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

080. Processo: SR/DPF/MG-00471/2014-INQ Voto: 596/2017 Origem: GABPR5-EMF - 
EDUARDO MORATO FONSECA

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar irregularidades na atuação de empresa privada como
correspondente  bancário  da  Caixa  Econômica  Federal  -  CEF,  que  estaria  exigindo  de  seus
clientes o pagamento de ágio para liberação de carta de consórcio, à suposta revelia das normas
vigentes, sem liberar a conta contemplada após o pagamento. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  Informes  de  que  não  houve  prejuízo  financeiro  para  a  CEF.
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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

081. Processo: 1.14.000.000082/2017-06 Voto: 622/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual a denunciante relata que vem sendo vítima de reiteradas agressões de ordem
física e psicológica, no âmbito doméstico, supostamente perpetradas por seu irmão. Revisão de
declínio  de atribuições (Enunciado  nº  32 da 2ª  CCR).  Circunstâncias  fáticas que  apresentam
contornos aptos  a  indicar,  se  confirmadas,  providências  previstas  na Lei  Maria  da  Penha (nº
11.340/06). Inexistência de ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

082. Processo: 1.14.000.000108/2017-16 Voto: 603/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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, na qual se noticia a suposta prática do crime de violação de direito autoral (CP, art. 184,
§2º), consistente na gravação indevida de novelas e sua posterior comercialização por intermédio
da internet. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2ª CCR). Inexistência de indícios
de transnacionalidade. Compete à Justiça Estadual processar e julgar crimes contra a propriedade
intelectual, quando não praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades autárquicas e empresas públicas. O fato de a conduta ter ocorrido por meio da
rede mundial de computadores não atrai,  somente por esse motivo, a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal (Enunciado nº 50, desta 2ª CCR). Precedente 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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

083. Processo: 1.14.001.000013/2017-84 Voto: 763/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  MPF nº
1.22.024.000269/2016-71,  670ª  Sessão,  30/01/2017,  unânime.  Ausência  de  elementos  de
informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Parquet  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

084. Processo: 1.16.000.000149/2017-20 Voto: 765/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual relata o representante que sua tia está sendo vítima do crime de estelionato. Diz
que  determinada  pessoa,  abusando  da  condição  dela  de  idosa  e  portadora  de  doença
degenerativa,  teria  convencido-a  de  abrir  conta  conjunta,  além de  ser  nomeada  legatária  de
metade do apartamento da idosa.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). 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
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Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

085. Processo: 1.20.000.000978/2016-07 Voto: 643/2017 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 ofício de Superintendente Regional da Polícia Rodoviária
Federal  noticiando  a  ocorrência  de  furto  de  carga  de  milho  por  supostos  indígenas  em
tombamento  de  veículo  no  município  de  Poxoréu-MT.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de questões relacionadas a disputa sobre direitos indígenas.
A competência da Justiça Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca de disputa
sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus
costumes,  línguas,  crenças  e  tradições,  bem  como  os  direitos  sobre  as  terras  que
tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da Constituição da
República de 1988. Competência da Justiça Estadual. Precedentes jurisprudenciais (STJ - CC:
115286  AM  2010/0227235-8,  Relator:  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  Data  de  Julgamento:
23/03/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/04/2011; STJ - CC: 123016 TO
2012/0119013-6,  Relator:  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  Data  de  Julgamento:
26/06/2013, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653
AP , Relator: JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 06/12/2005, Segunda Turma, Data de
Publicação: DJ 03-02-2006 PP-00046 EMENT VOL-02219-13 PP-02725 RT v. 95, n. 848, 2006, p.
497-498; STF - HC: 81827 MT , Relator: MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 28/05/2002,
Segunda  Turma,  Data  de  Publicação:  DJ  23-08-2002  PP-00115  EMENT  VOL-02079-02  PP-
00232).  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.15.000.000877/2014-26,  602ª  Sessão,
04/08/2014. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

086. Processo: 1.21.001.000003/2017-12 Voto: 604/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir  de ofício encaminhado pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária   ANVISA,  noticiando  a  autuação  de  determinada  pessoa  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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

087. Processo: 1.21.001.000406/2016-72 Voto: 624/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

088. Processo: 1.23.000.002925/2016-19 Voto: 609/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  comercialização  ilegal  de  medicamentos
falsificados e desprovidos de registro junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária  ANVISA
(CP, art.  273,  §1º e §1º-B,  I).  Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR).  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.  Precedentes  do  STJ  e  da  2ª  CCR:  CC  nº  120.843/SP,
Terceira Seção, DJe 27/03/2012; Procedimento MPF nº 1.34.011.000098/2016-16, 655ª Sessão
de Revisão, 08/08/2016, unânime. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

089. Processo: 1.25.006.000648/2016-77 Voto: 767/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual relata o representante que, após sua regular inscrição e aprovação no vestibular
de  medicina  de  uma  faculdade  particular,  vem  recebendo  mensagens  eletrônicas  exigindo  o
pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por pessoa que diz ter realizado serviços de tráfico
de influência para que ele conquistasse a vaga no curso.  Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos ocorridos entre particulares, sem qualquer participação ou
falha de órgãos públicos federais. Eventual prejuízo em detrimento do patrimônio e boa-fé de
particular.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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090. Processo: 1.26.002.000024/2017-33 Voto: 772/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual relata o representante suposta pertubação de sossego nas intermediações de
uma casa de saúde. Aduz que tem passado grande constrangimento com som em altura, jovens
embriagados, drogas, sexo a maior bagunça, bem como que chama-se a polícia sem resultado.
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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

091. Processo: 1.27.000.002523/2016-67 Voto: 774/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime previsto no art.  14 da Lei nº
10.826/03. Porte de oito munições de pistola .40 e de um carregador de pistola PT 24/7 por um
Deputado  Estadual,  que  as  estaria  carregando  em  sua  bagagem  de  mão  durante  um  voo
nacional. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Orientação consolidada
pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Estatuto do Desarmamento não remeteu à
Justiça Federal  toda a competência para as questões dele oriundas (HC nº 160.547/SP, DJe:
25/10/2010).  Caso  em  que  não  restou  demonstrada  qualquer  lesão  (ou  perigo  de  lesão)  à
integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação,
ao Estado de Direito  ou à pessoa do Chefe dos Poderes da União.  Ausência de indícios de
transnacionalidade do delito. Falta de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do
Ministério Público Estadual.

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

092. Processo: 1.30.001.004445/2016-30 Voto: 847/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, que dá conta de delito de lesão corporal contra pessoa não identificada e cujo vídeo foi
divulgado na rede social Facebook. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  O  fato  a  ser  apurado,  lesão  corporal  ou  incitação  ao  crime,  não  é  de  atribuição  do
Ministério Público Federal. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou
de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

093. Processo: 1.30.001.005449/2016-35 Voto: 850/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
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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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

094. Processo: 1.31.000.001200/2016-23 Voto: 705/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representante que  narrando ser italiano, residente em Nápoles, possuidor de
uma filha de 11 anos no Brasil, que mora com a mãe em Porto Velho/RO  diz que mãe da criança
o impede de manter contato com a filha de outras formas que não seja por e-mail, bem como que
teve ciência da criação de uma conta, à revelia e em nome de sua filha, em um site de namoro,
cujo público em regra é adulto. Pedido para que medidas sejam adotadas para a desativação do
referido perfil no site e para que possa o representante manter regular contato com sua filha.
Revisão  de declínio  de atribuições  (Enunciado nº  32 da 2ª  CCR).  Circunstâncias  fáticas que
apresentam contornos aptos a indicar, se confirmadas, crime previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8.069/90). Inexistência de ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou
de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

095. Processo: 1.34.004.000009/2017-01 Voto: 612/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual relata o representante ter celebrado contrato de constituição de uma sociedade
em conta de participação com uma empresa de engenharia e que investiu R$ 75.000,00 nessa
sociedade para a construção de um empreendimento imobiliário, mas suspeita que o investimento
que fez foi desviado para fim diverso do previsto no contrato, uma vez que o terreno onde seria
erguida a construção encontra-se abandonado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª  CCR).  Circunstâncias fáticas que denotam suposta prática de crime de estelionato.
Eventual prejuízo em detrimento do patrimônio e boa-fé de particular. Inexistência de lesão direta
a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.  Carência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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096. Processo: 1.34.009.000406/2016-44 Voto: 770/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PRES. PRUDENTE-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de esbulho possessório previsto no art. 9º
da Lei nº 5.74171, tendo em vista que terceiras pessoas não identificadas teriam invadido imóvel
financiado  pelo  Sistema  Financeiro  de  Habitação   SFH.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). O dano eventualmente produzido não recai sob patrimônio da União,
ainda que o bem imóvel tenha sido adquirido através de financiamento junto ao SFH (STJ, CC
38848, Relator Min. Gilson Dipp, julgado 11/06/2003). O imóvel não compõe acervo patrimonial da
Caixa Econômica Federal. Prejuízo a ser suportado apenas por particulares. Inexistência de lesão
a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de
informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Parquet  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

097. Processo: 1.34.010.001213/2016-71 Voto: 852/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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  produto sem
registro no órgão competente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR).
Possível  crime  previsto  no  art.  273  §1º-A e/ou  §1º-B,  II,  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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

098. Processo: 1.34.011.000010/2017-39 Voto: 621/2017 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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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099. Processo: 1.34.011.000651/2016-11 Voto: 860/2017 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  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual se relata suposta prática de crime de falsificação de documento
público, com participação de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo.
Aduz o representante que determinado Promotor de Justiça teria sido o mentor de falsificação de
assinaturas de outra Promotora de Justiça em manifestação juntada a autos judiciais em trâmite
na  4ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Santo  André/SP.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Representação que versa sobre possíveis irregularidades praticadas
por  Membro  do  Ministério  Público  do  Estado  de  São  Paulo.  Inexistência  de  lesão  direta  e
específica a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

100. Processo: 1.34.043.000013/2017-03 Voto: 642/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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 versando sobre possíveis irregularidades na distribuição de herança. A representante
narra que foi constrangida a ceder parte de sua cota em favor de terceiras pessoas. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual crime praticado contra particular.
Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou suas entidades. Carência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

101. Processo: 1.34.043.000041/2017-12 Voto: 762/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta comercialização de produtos sem registro junto ao órgão competente (CP,
art. 273, §1º-B, I). Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR). O fato de os produtos 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 dos produtos. 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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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Outras deliberações(Declínio)

102. Processo: SR/DPF/PA-00186/2016-INQ Voto: 862/2017 Origem: GABPR5-ARMS - ALAN 
ROGERIO MANSUR SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito da titular, no período
de 11/2002 a 02/2006. CP, art. 171, § 3º. Promoção de declínio de atribuições que se recebe como
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Hipótese em que não se logrou identificar o recebedor
do benefício. Ausência de informações acerca de representante legal, procurador habilitado ou
pessoa do grupo familiar para recebimento do benefício.  Inocorrência de renovação de senha
após  o  óbito  do  segurado.  Inexistência  de  imagens  dos  saques  porquanto  as  instituições
bancárias  preservam  imagens  de  seus  terminais  por,  no  máximo,  60  dias.  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 investigativa potencialmente
idônea, adequadamente sopesadas 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  pelo  recebimento da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

103. Processo: DPF-DRS/MS-0096/2012-INQ Voto: 902/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado, a partir  de desdobramentos da Operação Campina Verde (IPL nº
058/2014) deflagrada pela Polícia Federal em Dourados/MS no ano de 2011, para apurar suposto
crime de lavagens de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98). Constatação da ocorrência de diversas
simulações de negócios jurídicos no período de 1999 a 2010, caraterizadoras, em tese, de delito
de sonegação fiscal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Crimes de sonegação
fiscal que não podem ser havidos, no presente caso, como antecedentes do delito de lavagem de
capitais.  Condutas que foram praticadas antes da entrada em vigor  das alterações na Lei  nº
9.613/98,  implementadas  pela  Lei  nº  12.683/12,  que  revogou  o  rol  taxativo  de  crimes
antecedentes, permitindo a configuração do delito de lavagens de capitais a partir de qualquer
infração penal. Precedente da 2ª CCR: DPF/RDO/PA-00008/2006-INQ, 655ª Sessão, 08/08/2016,
unânime. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

104. Processo: PRM/JAL-3427.2016.000057-0-INQ Voto: 522/2017 Origem: GABPRM1-CARJ - 
CARLOS ALBERTO DOS RIOS 
JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta tentativa de furto contra a agência dos Correios
localizada na cidade de Fernandópolis/SP, ocorrida entre os dias em 23 e 24/05/2016. CP, art. 155
c/c art. 14, II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informações da Gerência de
Segurança Empresarial  dos Correios de que no dia do delito o sistema de monitoramento de
imagens  da  agência  encontrava-se  inoperante,  impossibilitando  o  fornecimento  de  cópia  das
imagens. Ausência de indícios de autoria delitiva. Inexistência de linha investigativa que possa vir
a  acrescentar  indícios  capazes  de  elucidar  a  questão.  Falta  de  perspetiva  de  êxito  nas
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investigações. Homologação do arquivamento.

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

105. Processo: 1.00.000.014352/2014-09 Voto: 663/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurada a partir de representação anônima, que se sugere
a  prática  de  crime  de  tráfico  de  influência  em favor  de  réu  preso.  Relato  de  que  a  defesa
levantaria a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para viabilizar junto ao TRF1 a
concessão de liberdade provisória ao réu. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Inexistência de elementos que demonstrem a prática da conduta imputada. Representação que
não traz informações concretas,  não  se  vislumbrando nenhuma linha  de investigação  idônea
capaz  de  produzir  provas  úteis  ao  deslinde  da  questão,  haja  vista,  ainda,  o  longo  tempo
transcorrido desde a possível data do fato (ano de 2014). 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
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

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

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de  representação  formulada  por  servidor  da Universidade
Federal  da  Bahia  -  UFBA.  Insurgência  contra  a  criação  e  manutenção  da  Pró-Reitoria  para
Desenvolvimento de Pessoas  PRODEP. Representante que pugna pela extinção da mencionada
Pró-Reitoria, além de contestar os critérios de atendimento médico psiquiátrico da UFBA. Pedido
de que sejam investigadas as aposentadorias por  invalidez concedidas pela  UFBA durante o
governo  do  PT.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Narrativa  constante  da
representação  ofertada  que  não  aponta  a  prática  de  qualquer  ação  delituosa  definida,  não
havendo  início  de  prova  que  sinalize  para  qualquer  investigação  criminal  em  relação  a
aposentadorias  por  invalidez  no  âmbito  da  UFBA.  Ausência  de  elementos  suficientes  para
justificar o prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento.

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

107. Processo: 1.14.000.003166/2016-11 Voto: 657/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime previsto no art. 326 do Código Eleitoral. Prefeito municipal que,
candidato à reeleição, teria atingido a honra de outro candidato durante campanha eleitoral com
postagens nas redes sociais e execução de música em carro de som. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Mera utilização pontual e genérica de termo sem o estabelecimento de
vinculação direta e imediata com o candidato adversário. Conduta que, embora pudesse ensejar
representação tendente a proibir a veiculação das peças publicitárias em tela, não permite ter por
configurada a prática de crime contra a honra. Elementos de prova que não ostentam contornos
necessários  a  implicar  responsabilização  fora  do  âmbito  específico  da  propaganda  eleitoral.
Homologação do arquivamento.

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

41



Ata da 671ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00049218/2017

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

108. Processo: 1.15.000.002812/2016-87 Voto: 520/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  anônima  formulada  perante  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante, com base em informações extraídas de matéria
jornalistica, noticia possível prática de crimes fiscais e de lavagem de dinheiro atribuídos a uma
pessoa e a  gestores de determinada banda de forró,  indicando,  ainda,  suposto envolvimento
dessa pessoa com o furto ao Banco Central de Fortaleza, em 2005. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  imputados  que  já  são  objeto  da  ação  penal  nº  0014586-
40.2005.4.05.8100.  Banda  de  forró  que  foi  alvo  da  operação  For  All  deflagrada  pela  Polícia
Federal no início em outubro de 2016. Incidência do princípio do ne bis in idem. Representação
que não trouxe qualquer elemento concreto que justifique o início de uma nova investigação,
limitando-se ela a indicar, de forma vaga, a participação de pessoas em alguns crimes. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

109. Processo: 1.20.000.001939/2016-19 Voto: 669/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de expediente oriundo da Polícia Federal  dando conta de
notícia-crime que aponta suposta lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico no Estado do
Mato Grosso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação, em investigação
preliminar, de que grande parte da denúncia não restou confirmada. Notícia-crime genérica que
não aponta elementos seguros a demonstrar a necessidade de instauração de inquérito policial ou
de investigação por parte do Ministério Público. Ausência de indícios mínimos de materialidade e
de  autoria  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução.  Homologação  do
arquivamento.

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

110. Processo: 1.22.000.002142/2016-64 Voto: 759/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de ofício encaminhado pela 39ª Vara do Trabalho de Belo
Horizonte/MG, comunicando a possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330). Suposta
conduta de advogada, em ação trabalhista, que teria se recusado a atender determinação judicial
de devolução de valor que recebeu indevidamente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Ausência  de  comprovação  de  intimação  pessoal,  direta  e  inequívoca  dirigida  à
responsável pelo cumprimento da ordem. Crime não caracterizado. Falta de justa causa para
eventual ação penal.  Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.14.000.003419/2015-67, 638ª
Sessão, de 16/03/2016, unânime). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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111. Processo: 1.23.000.000713/2016-99 Voto: 640/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da ocorrência de saques indevidos de valores referentes a benefício
previdenciário,  no  período  de  03/2002  a  01/2006  (data  do  último  saque),  após  o  óbito  do
respectivo titular.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Ausência de registro de
identificação  e  notificação  de  procurador.  Informação  de  alteração  de  senha  em 27/08/2003,
10/09/2004 e 16/02/2016, sem haver, contudo, qualquer registro de identificação dos responsáveis
pela sua alteração. 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
investigativa potencialmente idônea, adequadamente sopesadas no caso concreto, justificam o
arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art.  18 do CPP. Homologação do
arquivamento.

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

112. Processo: 1.23.000.002974/2014-81 Voto: 662/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa formulada em Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o ex-funcionário de área financeira relata possível crime de apropriação indébita
previdência por parte do órgão em que trabalhava, em razão da omissão no repasse dos valores
devidos por contribuição previdenciária entre os anos de 2012 e 2014. CP, art. 168-A. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Denúncia que não fora acompanhada de nenhum indício
de prova material. Informes da Receita Federal de que não existem ações fiscais contra o órgão
representado em razão de fiscalização por ausência de repasse de contribuição previdenciária
entre 2012 e 2014. Ausência de elementos mínimos aptos a indicar a materialidade delitiva ou
mesmo a existência do crime. Homologação do arquivamento.

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

113. Processo: 1.23.000.003418/2016-94 Voto: 644/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação formulada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual relata o representante alto índice de violência no município de Cachoeira do
Arari, com assaltos a mão armada durante o dia, arrombamentos de lojas e residências e grande
número de pontos de vendas de entorpecentes, caracterizando uma onda de violência, além da
suposta omissão da polícia local para combater essa situação. 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
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

114. Processo: 1.23.007.000589/2016-00 Voto: 764/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
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TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito da titular, no período
de 08/2007 a 06/2008. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Hipótese  em que  a  autarquia  previdenciária  não  logrou  identificar  o  recebedor  do  benefício.
Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa  do
grupo  familiar  para  recebimento do benefício  ou sobre renovação de senha após o óbito  do
segurado. Inexistência de imagens dos saques porquanto as instituições bancárias preservam
imagens de seus terminais por, no máximo, 60 dias. Indícios de autoria neste expediente ou ao
alcance  de  novas  diligências  não  evidenciados.  Aplicação  da  Orientação  nº  4  da  2ª  CCR.
Homologação do arquivamento.

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

115. Processo: 1.25.008.000571/2016-15 Voto: 601/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330)
por  parte  do representante legal  de empresa privada,  tendo em vista  o não cumprimento de
determinação judicial proferida pelo juízo da 4ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Da  análise  dos  autos,  verifica-se  que,  embora  a
destempo,  a  ordem  foi  cumprida  pela  empresa.  Caso  em  que  não  se  vislumbra  intenção
deliberada de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime não caracterizado. Falta de
justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR (procedimento  nº
1.23.000.000147/2015-34,  635ª  Sessão,  do  dia  15/02/2016,  unânime).  Homologação  do
arquivamento.

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

116. Processo: 1.25.011.000003/2017-46 Voto: 813/2017 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  formulada  em  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão, na qual relata a representante que apareceu em seu Facebook fotos de uma menina e
que, no comentário, estaria sendo divulgado link que direcionava para vídeo pornográfico. Aduz
também que a conduta não teria sido realizada no Brasil  e aponta os links correspondentes.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Constatação de que a página virtual  do
Facebook indicada como sendo a que veiculava a referida prática criminosa já não está mais
disponível, havendo nela referência de que foi removida. Frustrada a coleta de dados em torno da
materialidade delitiva, revelando-se inviável a persecução penal. Verificação de que no outro link
indicado, em língua espanhola e vinculado ao site Yahoo!, não há a divulgação de fotografia,
vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança
ou  adolescente.  Inexistências  de  elementos  mínimos  que  apontem para  a  prática  de  crime.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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117. Processo: 1.26.001.000413/2016-98 Voto: 646/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330)
por parte de Diretor do CIRETRAN, que não teria cumprido ordem, expedida por Juiz do Trabalho,
de  transferir  propriedade  de  veículos  a  um  reclamante  em  ação  trabalhista.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Da  análise  dos  autos,  verifica-se  que,  embora  a
destempo, a ordem foi cumprida. Constatação de que a demora na execução da ordem se deu
devido a manobras judiciais realizadas pelo patrono da reclamada. Caso em que não se vislumbra
intenção deliberada de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime não caracterizado.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Precedente da 2ª CCR (procedimento
nº  1.23.000.000147/2015-34,  635ª  Sessão,  do  dia  15/02/2016,  unânime).  Homologação  do
arquivamento.

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

118. Processo: 1.29.000.004091/2016-54 Voto: 861/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para apurar suposta prática do crime de furto tentado de
câmara de vigilância de agência da Caixa Econômica Federal e o furto consumado de três latas
de lixo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Laudo de exame de local feito pela
Policia Federal que reconstruiu a suposta conduta do agente, ressaltando ser a área onde ocorreu
o delito de acesso ao público e não ter havido arrombamento. Laudo papiloscópico que informa
não ter havido colheita de material  útil  para confronto.  Diligências que não lograram êxito  na
obtenção de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva. Inexistência
de linha plausível apta a elucidar o 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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

119. Processo: 1.29.000.004101/2016-51 Voto: 858/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para apurar suposta prática do crime de roubo tentado
por três indivíduos contra um carteiro a serviço dos Correios. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Informes de que nada foi levado pelos assaltantes. Inocorrência de prejuízo
aos Correios. Transcorrido um semestre desde o evento e quando este se deu a vítima sequer foi
interrogada  para  saber  se  conseguiria  reconhecer  os  criminosos.  Inexistência  de  elementos
mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível apta a elucidar o
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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

120. Processo: 1.29.001.000016/2017-95 Voto: 542/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de ocorrência de servidor da Infraero lotado no Aeroporto
Internacional de Bagé/RS, na qual informa que, no dia 26/10/2016, o serviço de vigilância daquele
aeroporto constatou que cercas que limitam a área do aeroporto e cercas que limitam a pista de
pouso foram cortadas. Acrescentou também que ovinos foram furtados de fazenda limítrofe ao
aeroporto naquela mesma data, fato indicativo de que o corte das cercas se deu possivelmente no
momento de fuga. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de indícios de
autoria  delitiva.  Inexistência  de linha investigativa  apta  a revelar  a  autoria  do crime.  Falta  de
perspetiva de êxito nas investigações. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

121. Processo: 1.17.000.002412/2016-05 Voto: 854/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir  de ofício encaminhado pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária   ANVISA,  noticiando  a  autuação  de  determinada  pessoa  por  fazer  propaganda  de
produto sem registro junto ao órgão competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 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  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

122. Processo: 1.18.000.004069/2016-98 Voto: 697/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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 não garantir a qualidade e
segurança  do  produto  GLICOSE  a  50%  10ml,  lote  032-06.  Recebimento  da  promoção  de
arquivamento  como  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  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  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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123. Processo: 1.26.000.000257/2017-56 Voto: 782/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime resultante de preconceito de raça ou de cor praticado por meio de
postagem no Facebook. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento do Cidadão
informando que um perfil na rede social Facebook teria publicado um vídeo de um halterofilista
negro com a seguinte descrição: 'vendo escravo bem cuidado, pelo isto, ele aguenta puxar tudo
carroça,  serve  como reboque  etc'  (sic).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Para se firmar a competência da Justiça Federal, é necessária a existência de tratado ou
convenção internacional, bem como indícios de transnacionalidade da conduta (CF, art. 109, V).
Precedente do STJ (RHC 31.491/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/09/2013). 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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

124. Processo: 1.26.000.003366/2016-44 Voto: 849/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime resultante de preconceito de raça ou de cor praticado por meio de
postagem no Facebook. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento do Cidadão
informando que um perfil na rede social Facebook teria publicado o seguinte comentário com essa
cara de chimpanzé que você tem na tua foto de perfil (...). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Para se firmar a competência da Justiça Federal, é necessária a existência de
tratado ou convenção internacional, bem como indícios de transnacionalidade da conduta (CF, art.
109,  V).  Precedente  do  STJ  (RHC  31.491/RS,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
04/09/2013). 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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

125. Processo: JFCE/MRCNU-0002326-
42.2016.4.05.8100-INQ

Voto: 808/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE 
MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Inquérito  policial.  Promoção  de  declínio  de  atribuições  pelo  Ministério  Público  Estadual  ao
Ministério Público Federal. Possível crime tipificado no art. 241-A da Lei n° 8.069/90. Relato de
divulgação de vídeo que exibiria uma menor de idade (14 anos de idade à época dos fatos)
mantendo relações sexuais com um rapaz maior de idade, que seria seu namorado. O material
teria  sido  gravado no celular  do investigado,  com a ciência  da adolescente,  no momento da
relação sexual e, em seguida, enviado para a vítima, que afirma ter apagado no dia seguinte. Dias
depois ambos receberam a notícia de que o vídeo parecia estar sendo compartilhado de celular
em celular,  e  cada um nega ter  compartilhado o vídeo.  A menor aduziu  em depoimento que
chegou a procurar o vídeo na Internet, mas não localizou. A mídia digital contendo a filmagem foi
juntada aos autos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Para se firmar a
competência da Justiça Federal, é necessária a existência de tratado ou convenção internacional,
bem  como  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  (CF,  art.  109,  inc.  V).  Precedente  do
Superior  Tribunal  de  Justiça  (RHC  31.491/RS,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
04/09/2013). Não obstante o Brasil seja signatário da Convenção Internacional sobre Direitos da
Criança (Decreto n° 99.710/90, art. 1º), não há indícios, no presente caso, de internacionalidade
da conduta noticiada, muito embora subsista possível divulgação em rede interna ou privada do
vídeo, pois, quando ouvida em sede policial, a vítima disse que o material teria se espalhado no
colégio em que estudava. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Precedente deste
Colegiado  em  caso  análogo  (Processo  n°  1.24.000.000117/2013-29,  Sessão  n°  576,  de
08/04/2013,  votação  unânime).  Homologação do declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual. Ratificado o declínio, reafirmando a ausência de atribuição do MPF por este Colegiado,
por se tratar de ato complexo, que pressupõe dupla aferição, nos moldes do Enunciado nº 02 do
Conselho Institucional do Ministério Público Federal1, resta instalado conflito de atribuições entre
Membros do MPF e do MPE, pelo que o dissenso deve ser dirimido pelo Procurador-Geral da
República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas
da PGR e em precedentes do STF (ACO n.os 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225).

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

126. Processo: JF-OSA-0003512-50.2016.4.03.6130-
INQ

Voto: 835/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 30ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
OSASCO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, § 3º).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE FALSIFICADO DE CORRENTISTA DA CEF.  MPF:
PEDIDO DE DECLÍNIO DO APURATÓRIO EM JUÍZO, COM AMPARO NA COMPETÊNCIA PELO
LOCAL DO DANO EFETIVO À VÍTIMA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS
AUTOS A ESTE COLEGIADO (APLICAÇÃO ANALÓGICA AO ART. 28 DO CPP). CONSUMAÇÃO
QUE SE DÁ PELO LOCAL DO EFETIVO PREJUÍZO À VÍTIMA (LOCAL DA AGÊNCIA EM QUE
MANTINHA  A  CONTA).  APLICAÇÃO  DO  ART.  70  DO  CPP  AO  CASO  EXAMINADO.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA 2ª CCR. INSISTÊNCIA NO DECLÍNIO DO FEITO. 1. Inquérito
Policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)
praticado por agente que possui conta na Caixa Econômica Federal em Osasco/SP, consistente
na compensação de cheque falsificado de correntista de agência bancária da CEF localizada em
São Lourenço  do  Sul/SP.  2.  O Procurador  da  República  oficiante,  sob  a alegação de  que  a
jurisprudência dominante do STJ teria fixado a competência para processamento e julgamento
desse delito no local da agência da vítima, requereu o declínio do apuratório à Justiça Federal de
São Lourenço do Sul/SP. 3. O Juiz Federal recebeu a manifestação ministerial como arquivamento
indireto e manteve a competência para conhecimento da matéria, sob o argumento de que a
volatilidade da jurisprudência do STJ, aliada à melhor possibilidade de comprovação dos fatos no
lugar de recebimento da vantagem indevida 4. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação
e Revisão, por aplicação analógica ao art. 28 do Código de Processo Penal. 5. 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, naquele em que
houve o desconto do cheque fraudado, não emitido pelo titular, na localidade da agência onde a
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vítima  possuía  a  conta  bancária  (Terceira  Seção:  CC  136.853/MG,  DJe  19/12/2014;  CC
130.490/CE,  DJe  13/03/2014).  Precedente  desta  2ª  CCR/MPF  (IPL  nº  0007421-
24.2014.4.05.8100, Voto nº 2298/2015, 619ª Sessão de Revisão, de 29/04/2015, unânime). 6.
Logo, a teor do art. 70 do CPP, a competência deve ser firmada pelo lugar da consumação do
delito, in casu, o Município de São Lourenço do Sul/SP, onde está situada a agência em que a
vítima mantinha conta bancária na qual compensado o cheque, ensejando o ressarcimento do
valor pela instituição financeira. 7. Insistência no declínio do apuratório.

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

127. Processo: JF/PR/CUR-5024710-
74.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 837/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 17 DA LEI Nº 7.492/86. MPF:
PEDIDO  DE  DECLÍNIO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO  ANCORADO  NA  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE  FEDERAL,  POR  NÃO  HAVER  CRIME  CONTRA  O  SFN  A  JUSTIFICAR  A
COMPETÊNCIA FEDERAL.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  REMESSA DOS  AUTOS  A
ESTA 2ª CCR (APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP). ARQUIVAMENTO INDIRETO.
INVESTIGADO QUE DETINHA O CARGO DE GERENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SE
VALEU DA FUNÇÃO PARA A PRÁTICA DELITUOSA. ESPECIALIDADE DA LEI Nº 7.492/86 EM
RELAÇÃO AO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONDUTA INSERTA NO ART.
17  DA SOBREDITA LEX SPECIALIS.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial  que foi instaurado para apurar
suposta prática do crime previsto no art.  17 da Lei  nº  7.492/86,  tendo em vista notícia-crime
encaminhada  por  instituição  financeira  privada,  na  qual  foram  relatadas  irregularidades  na
emissão de duplicatas em sua agência localizada na cidade de Maringá/PR, atribuídas ao gerente
e a representantes de sociedades empresárias. 2. Pedido de declínio do apuratório em Juízo pelo
Procurador da República oficiante, com amparo na ausência de interesse da União, por não haver
nos autos crime contra o SFN a justificar a competência federal, mas, sim, do crime previsto no
art. 172 do CP (duplicata simulada), de competência estadual. 3. Discordância do Juiz Federal. 4.
Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (aplicação analógica do art. 28
do CPP). 5. Conhecimento da remessa. Arquivamento indireto configurado. 6. Infere-se dos autos
que: os investigados estariam atuando em conluio a fim de obterem vantagens indevidas junto ao
(...) Banco Múltiplo. Estes teriam causado um prejuízo de R$ 230.494,0 ao banco por meio da
emissão de duplicatas falsas em nome da empresa (...) e por meio da contratação de empréstimo
de forma fraudulenta, tudo com o auxílio de (...), gerente da conta da empresa (...). 7. Investigado
que detinha o cargo de gerente de instituição financeira  e se valeu da função para a prática
delituosa. 8. Especialidade da Lei nº 7.492/86 em relação ao art. 172 do Código penal. 9. Autoria e
materialidade da conduta inserta no art. 17 da sobredita lex specialis. 10. Designação de outro
Membro do Ministério Publico Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

128. Processo: JF-RIB-0009650-54.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 836/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). MPF:
PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REMESSA  DOS  AUTOS  A  ESTE
COLEGIADO (CPP, ART. 28 CC. LC Nº 75/93, ART. 62, IV). DECISÃO DESTA 2ª CCR PELA
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INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO.  RECURSO  INTERPOSTO  PELO  MAGISTRADO.
AUSÊNCIA DE  LEGITIMIDADE.  PROCEDIMENTO  ARQUIVADO.  NÃO  CONHECIMENTO  DA
REMESSA.  1.  Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  possível  crime  de
contrabando (art. 334-A do Código Penal), em decorrência da apreensão de 70 (setenta) maços
de cigarro de procedência estrangeira. 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pelo
Procurador da República oficiante, com amparo no princípio da insignificância. 3. Discordância do
magistrado. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (CPP, art. 28 cc.
LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. Na 649ª Sessão Ordinária, realizada em 06/06/2016, este Colegiado,
por unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, aplicando ao caso a Orientação
nº  25/2016.  6.  Após  o  retorno  dos  autos,  o  Magistrado  solicitou  a  revisão  da  decisão  de
arquivamento por este Órgão Revisor, ressaltando a inaplicabilidade do princípio da insignificância
ao crime de contrabando, bem como a ausência de consolidação de entendimento do MPF sobre
a hipótese, 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. 7. A Lei Complementar nº
75/93, que estabelece em seu art. 62 a competência das Câmaras de Coordenação e Revisão de
se  manifestar  sobre  o  arquivamento  de  inquérito  policial,  inquérito  parlamentar  ou  peças  de
informação deve ser interpretada 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. 8. O art. 12, § 2º, da Resolução nº 165, de 6 de maio de 2016, do Conselho
Superior do MPF, que dispõe sobre o Regimento Interno do CISMPF, 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. 9. No particular, 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 revisional. 10. Assim, o Julgador não possui legitimidade
para interpor recurso/pedido de reconsideração contra decisão desta 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. 11. 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
Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

129. Processo: DPF-SE-0230/2016-INQ Voto: 803/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato majorado (Código Penal, artigo 171, § 3º) praticado
em desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS.  Realização  de  07  (sete)  saques
indevidos  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  após  óbito  do  titular.  Promoção  de
arquivamento  do  apuratório  em Juízo  pelo  Procurador  Regional  da  República  oficiante,  com
amparo na ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências viáveis a esclarecê-la, após o
decurso de longo lapso entre a data do último saque (2005) e a presente data. Discordância do
Magistrado, que reputou necessária a realização de diligências, a exemplo de oitiva de familiares.
Remessa dos autos a esta 2ª CCR/MPF (art. 28 do CPP cc. o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93).
Viabilidade  do  arquivamento  com  acolhimento  dos  fundamentos  invocados  pelo  Membro
ministerial oficiante. Aplicação do Enunciado nº 68 deste Colegiado. Benesse que foi recebida
mediante utilização de cartão magnético, sem procurador legal ou representante cadastrado, e
sem elementos concretos que permitam esclarecer o responsável pela vantagem indevida, bem
como de diligências capazes de modificarem o frágil panorama probatório atual. Decurso de mais
de 11 (onze) anos da data dos fatos. Insistência no arquivamento do feito.

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

130. Processo: JF/CE-0001228-90.2014.4.05.8100- Voto: 789/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
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INQ SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
da Caixa Econômica Federal. Fraude mediante clonagem de cártulas de cheque em nome de
sociedade empresária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Em
relação a um dos indivíduos suspeitos, que recebeu um cheque no valor de R$ 3.700,00, não
houve como individualizar minimamente esse sujeito.  Já em relação a outro suspeito,  não há
indícios mínimos de que tivesse ciência da origem ilícita da cártula, pois laborava, à época dos
fatos, no ramo de hortifrutigranjeiro e comercializava seus produtos em box na CEASA/CE e, no
exercício de seu labor, eram comuns transações comerciais que envolvem cheques de terceiros,
preferindo, sempre que possível, a utilização de boletos bancários. Esta versão foi confirmada por
terceiro,  à  época  seu sócio.  Logo,  não há indício  mínimo de que,  se  foi  o  responsável  pela
conduta delitiva, tenha agido consciente e voluntariamente, utilizando cártula falsa e induzindo em
erro a instituição financeira pagadora. Decurso de mais de 05 (cinco) anos da data dos fatos.
Ausência de elementos mínimos e concretos de autoria delitiva e de linha investigativa capaz de
esclarecê-la.  Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº
524 do Supremo Tribunal Federal.

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

131. Processo: JF/CE-0001262-65.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 832/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 273, §1º-B, INCISOS I E III,
DO CÓDIGO PENAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA.
MPF:  REITERAÇÃO  DE  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO
ANCORADO NA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. NOVA REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ART. 28 DO CPP CC. O
ART.  62,  INCISO  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  NÃO  EXAURIMENTO  DAS  DILIGÊNCIAS.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 69
DESTE  COLEGIADO.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  suposta  importação  e
comercialização  de  medicamentos  sem  registro  na  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária
ANVISA, conduta que caracteriza o crime previsto no artigo 273, §1º-B, incisos I e III, do Código
Penal, tendo em vista apreensão, na Agência dos Correios em Fortaleza/CE, em 01.03.2011, de
diversos medicamentos (anabolizantes), alguns de origem estrangeira e outros não, que estavam
sendo remetidos de endereço na capital cearense a diversos destinatários dentro do país. 2. Os
destinatários dos medicamentos foram ouvidos, tendo todos eles negado conhecer pessoa com o
nome da remetente.  Uma das destinatárias aduziu ter efetuado compra de medicamento pela
Internet, mas que não se recorda do nome do site e, por não ter recebido a encomenda, cancelou
a  compra  no  cartão  de  crédito;  já  um  outro,  confirmou  ter  adquirido  tal  medicamento  de
determinado sítio eletrônico. 3. A Procuradora da República oficiante (que já havia sido designada
anteriormente  neste  apuratório  em  outra  decisão  deste  Órgão  Revisor),  após  realização  de
diligências, reiterou pedido de arquivamento do apuratório em Juízo, por entender ausentes os
indícios mínimos de autoria delitiva. 4. Discordância do Magistrado. 5. Remessa dos autos a esta
2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62,
inciso  IV,  da  Lei  Complementar  nº  75/93).  6.  Esta  Câmara,  por  meio do Voto nº  5491/2015,
julgado,  à  unanimidade,  na  Sessão  626ª  de  Revisão,  em  31/08/2015,  reputou  prematuro  o
arquivamento do procedimento,  designando outro  Membro para prosseguir  nas investigações.
Salientou-se que, na hipótese, o MPF atuante junto à instância de piso não procedera a todas as
diligências aptas à elucidação dos fatos,  a fim de atestar a hospedagem, o responsável pela
manutenção e a modalidade de pagamento do site apontado por um dos destinatários ouvidos.
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Isso  porque,  conquanto  o  domínio  do  site  (.com)  seja  hospedado,  de  fato,  no  exterior,  seu
administrador pode residir no Brasil, de modo que o(a) investigado(a) pode importar, diretamente,
ou ser, apenas, distribuidor(a) dos produtos de venda proibida, é dizer, o crime (de ação plúrima)
se  configura,  de  igual  forma,  com a prática  do comércio  dos  medicamentos provenientes  do
exterior (conforme atestou a perícia) e sem registro na ANVISA, ou sem as características de
identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização. 7. A mesma Presentante ministerial,
contudo,  deu  prosseguimento  às  investigações,  cumprindo  novas  diligências  e,  ao  final,
arquivando,  de  novo,  o  caderno  inquisitivo.  8.  Magistrado  que  tornou  a  discordar  do  pleito
arquivatório. 9. Retorno dos autos a este Colegiado. 10. Arquivamento prematuro. Diligências que
não  foram  exauridas.  11.  Como  bem  realçou  o  Julgador,  as  investigadas  afirmaram  que  as
compras dos produtos adversados foram feitas por meio do sistema Pagseguro, de modo que
cabe ampliação das investigações junto aos responsáveis por tal sistema de informações sobre o
destinatário  dos  valores  pagos  pelos  compradores.  12.  Não  homologação  do  arquivamento.
Devolução dos autos ao Juízo de origem para abertura de vista ao Membro do MPF oficiante, para
dar prosseguimento às investigações, nos moldes do Enunciado n° 691 desta 2ª CCR/MPF.

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

132. Processo: JF/CE-0006294-17.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 801/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime contra a ordem tributária federal (Lei nº 8.137/90, art. 1º, inc. II, e
art. 2º, I). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Expedição de ofício à
Receita  Federal.  Informações  de  que  o  débito  em  análise  foi  incluído  em  programa  de
parcelamento, apesar de haver 08 (oito) parcelas em aberto. Todavia, a RFB afirmou que ainda
não foi possível efetivar a rescisão/exclusão por questões operacionais, acrescentando, ainda,
que,  enquanto não houver a exclusão,  se sobrevier  pagamento das parcelas em atraso pelo
contribuinte, o parcelamento será regularizado, com a manutenção da pessoa jurídica no regime.
Investigado  que  se  encontra,  portanto,  formalmente  incluído  no  regime  de  parcelamento.
Incidência do Enunciado n° 19 deste Colegiado. Caso não haja regularização da situação e o
contribuinte seja excluído do parcelamento, o fato deverá ser comunicado ao MPF, por força do
art. 83, § 1°, da Lei n° 9.430/96, possibilitando a reabertura do procedimento. Homologação do
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal e da Súmula nº 524 do
Supremo Tribunal Federal.

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

133. Processo: JF/PR/UNI-5000121-
39.2016.4.04.7014-IP - Eletrônico 

Voto: 691/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UNIÃO DA VITÓRIA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  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), tendo a Receita Federal estimado o valor total das mercadorias
apreendidas em R$ 18.299,40. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
do feito, aplicando o princípio da insignificância ao caso. Consignou, ainda, que a habitualidade
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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.  Ainda,
verificou  que  a  soma  dos  tributos  iludidos  pelo  investigado  nos  diversos  procedimentos
relacionados ao mesmo supera o montante estabelecido pela jurisprudência para aplicação do
referido princípio. 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, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

134. Processo: JFRS/SLI-5002718-
93.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 834/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).
TRIBUTOS  NÃO  RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  R$  1.811,28.  MPF:  PEDIDO  DE
ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO  ANCORADO  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REMESSA  DOS  AUTOS  A  ESTE
COLEGIADO. ARQUIVAMENTO INADEQUADO. NOTÍCIA DE DIVERSAS 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 suposto crime de descaminho (CP, art. 334),
tendo  em  vista  apreensão,  em  26/01/2016,  de  mercadorias  de  origem  estrangeira,
desacompanhadas de documentação comprobatória de sua regular importação, com ilusão do
pagamento dos tributos devidos no valor de R$ 1811,28. 2. Pedido de arquivamento do apuratório
em Juízo pelo Procurador oficiante, com base na insignificância, uma vez que os valores dos
tributos suprimidos são inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), patamar previsto na Portaria nº
75/2012 do Ministério da Fazenda e abraçado pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Discordância do
Juiz Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 28 do CPP
cc. o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 5. Arquivamento inadequado. 6. Nos termos do Enunciado nº
49 deste Órgão Revisor: Admite-se o valor fixado no art. 20, 'caput', da Lei nº 10.522/2002 (R$
10.000,00)  como  parâmetro  para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de
descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  Contudo,  no  caso  presente,  não  se
afigura  possível  incidência  do  referido  verbete  devido  à  notícia  de  cometimento  reiterado  de
condutas de mesma natureza pelo investigado. 7. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça e desta 2ª CCR (HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, DJe: 10/12/2012; HC
nº  258.953/MG,  5ª  Turma,  DJe:  02/04/2013;  Procedimento  MPF nº  1.25.000.001060/2015-18,
julgado em 11/05/2015, à unanimidade). 8. Designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

135. Processo: JF/URA-0000258-26.2016.4.01.3802- Voto: 833/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
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NOTCRI SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UBERABA/MG

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. MPF:
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO EM JUÍZO ANCORADO NA AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR
(ART.  28  DO  CPP E  ART.  62,  INC.  IV,  DA LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
INDÍCIOS E PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. ELEMENTO SUBJETIVO
DO TIPO QUE DEVE SER AFERIDO NO CURSO PROCESSUAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Procedimento investigatório
instaurado após representação formulada por enfermeira  docente da Universidade Federal  do
Triângulo Mineiro  UFTM, que noticia supostas irregularidades no processo seletivo simplificado,
edital  de  16.03.2015,  para  a  contratação  de  professor  substituto  do  magistério  superior,
especialmente para disciplina de enfermagem em clínica médica. 2. Pedido de arquivamento do
apuratório  em  Juízo  pelo  Procurador  da  República  oficiante,  com  amparo,  em  resumo,  na
ausência  de  dolo  específico  nas  condutas  examinadas  3.  Discordância  do  Juiz  Federal.  4.
Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 28 do CPP e do art. 62,
inc. IV, da LC nº 75/93). 5. Arquivamento prematuro. 6. No atual estágio da persecução criminal,
em  decorrência  dos  princípios  da  obrigatoriedade  da  ação  penal  pública  e  do  in  dubio  pro
societate,  apenas  seria  admitido  o  arquivamento  do  inquérito  policial  se  ausentes  elementos
mínimos da autoria e/ou materialidade delitivas, e após esgotadas as diligências investigatórias,
ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude
ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 7. Há, aqui, indícios e provas da
autoria  e  materialidade  do  delito,  conforme  documentos  que  instruem  os  autos.  Quanto  ao
possível elemento subjetivo do tipo na conduta apurada, além de ser recomendável afastá-lo no
curso da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (salvo quando ausente de
forma manifesta). 8. Com efeito, como bem realçou o Julgador: Se a professora (...) não fora
convocada a participar da nova reunião da comissão do concurso, () como ela própria afiança (...),
com ressonância nas gravações ambientais (...), não reflete a verdade, em princípio, o quanto
consignado na segunda parte da ata (...). A propósito, na ausência da professora () procedera à
alteração substancial quanto ao resultado do concurso: aí, precisamente, a repercussão do falso,
em tese. No particular, é bem de ver que a higidez de títulos dos concorrentes haveria de ser
perquirida previamente ao sopesamento. Quando não, nota final alguma haveria de ser divulgada,
cumpria apenas suspender os trabalhos e aguardar nova aferição, depois da checagem do título
duvidoso, quando, então, a Banca, composta em sua integralidade, emitiria o final resultado. Sem
um dos membros, até porque possível a integralização com membro suplente, à Banca não era
dado deliberar acerca de resultado final de concurso algum.. 9. Designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

136. Processo: TRE-RN-IP-0000022-
72.2015.6.20.0000

Voto: 779/2017 Origem: TRE-RN - TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE

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

Ementa: Inquérito policial. Representação. Suposto crime previsto artigo 299 do Código Eleitoral atribuído a
candidatos a Vereador e a Prefeito do Município de Santo Antônio/RN. Relato de compra de votos
de eleitores, mediante entrega de dinheiro e santinhos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Diligência.  Exame  das  mídias  digitais  com  as  filmagens  feitas  pelos
representantes. Qualidade da filmagem que não permite a afirmação de que os objetos nas mãos
dos envolvidos eram dinheiro e santinhos, nem a compreensão do teor da conversa de forma
inteiramente inteligível. Ausência de testemunhas dos fatos. Fragilidade da prova acostada aos
autos. Inexistência de diligências aptas a modificarem o panorama probatório atual. Ausência de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18
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do Código de Processo Penal e da Súmula nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

137. Processo: JF/PR/CAS-5004594-
66.2014.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 952/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. MPF: DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 273, § 1º-B, INC.
I,  DO CP.  DESCLASSIFICAÇÃO.  CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART.  334,
CAPUT,  2ª  FIGURA,  DO  CP.  AUSÊNCIA DE  ABERTURA DE  VISTA AO  PARQUET  PARA
OFERECIMENTO  DE  SURSIS  PROCESSUAL.  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO
EXCLUSIVAMENTE  PELA  DEFESA.  CONVERSÃO  DO  FEITO  EM  DILIGÊNCIA  PELO
TRIBUNAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR, POR ANALOGIA AO ART. 28 DO CPP.
NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA POR ESTE COLEGIADO. RELATOR DO TRIBUNAL QUE
CONVERTEU EM DILIGÊNCIA PARTE DO JULGAMENTO, PARA DEVOLVER OS AUTOS À
ORIGEM  E  OPORTUNIZAR  NOVA  MANIFESTAÇÃO  DO  MPF  QUANTO  AO  INSTITUTO
DESPENALIZADOR.  INSISTÊNCIA  NA  NEGATIVA  DA  PROSPOSTA  ARRIMADA  NO  NÃO
ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. RETORNO
DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR. CAPITULAÇÃO FIRMADA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA EXAMINAR OS REQUISITOS SUBJETIVOS E EVENTUAL CONCESSÃO DA
PROPOSTA DA BENESSE AO RÉU. 1. Apelação criminal interposta pela defesa do acusado, em
face de sentença penal que desclassificou crime contido na denúncia formulada pelo Ministério
Público Federal (art. 273, § 1º-B, inc. I, do CP) e julgou procedente, em seu desfavor, pretensão
punitiva estatal, para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 334, caput, 2ª figura, do
Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, tendo o Juiz, porém, deixado de dar baixa dos autos
ao MPF para manifestação acerca de possível  oferta de suspensão condicional  do processo.
Ausência de oferecimento da benesse pelo MPF quando da exordial acusatória, com amparo na
pena mínima cominada em abstrato para o delito denunciado, superior a 01 (um) ano, a encontrar
óbice  de  natureza  objetiva  no  artigo  89,  caput,  da  Lei  nº  9.099/95.  2.  Buscou  a  defesa,
preliminarmente, a remessa dos autos à origem, para manifestação do Parquet Federal acerca da
benesse  e,  no  mérito,  a  absolvição,  pela  aplicabilidade  do  princípio  da  insignificância.  3.
Apresentação de contrarrazões pelo Órgão ministerial, aduzindo que o tipo penal na hipótese é o
do artigo 273 do Estatuto Repressivo, devendo-se levar em consideração a pena em abstrato de
10 a 15 anos, pelo que incabível a concessão do benefício. 4. Parecer da Procuradoria Regional
da República da 4ª Região pelo desprovimento do recurso.  5. 8ª Turma do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região que, por unanimidade, solveu questão de ordem formulada pelo Relator,
para determinar  a remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal, a fim de ser examinada a
possibilidade de oferecimento de SURSIS processual, dando por prejudicado, por ora, o exame de
mérito da apelação. 6. Este Colegiado, à unanimidade, não conheceu da remessa e determinou a
devolução dos autos ao TRF da 4ª Região, para apreciação do recurso interposto pela defesa, por
entender  que  não  houve  manifestação  do  Juízo  de  primeiro  grau,  após  a  desclassificação
efetuada no  tipo  penal,  com abertura  de  vista  ao  MPF,  acerca  de  eventual  oferecimento  da
benesse, para se falar, por conseguinte, em dissenso existente entre o Magistrado e o Procurador,
a despertar a inteligência do art. 28 da Lei Penal Adjetiva. Registrou esta Câmara, lado outro, não
ter  havido,  também,  o  exercício  da  jurisdição  pelo  Tribunal  de  origem,  que,  apenas,  solveu
questão  de  ordem  formulada  pelo  Relator,  convertendo  o  feito  em  diligência,  afastando,  no
entanto,  o  julgamento  meritório  da  causa,  de  modo  que,  não  tendo  sido  anulado  o  édito
condenatório,  nem mais  versando  a  hipótese  sobre  ratificação  da  capitulação  do  delito,  não
havendo, igualmente, controvérsia a ser dirimida por este Órgão Revisor, seja quanto ao requisito
objetivo, seja quanto aos requisitos subjetivos do SURSIS processual, mostrando-se inadequado
o momento para exame de oferta da medida despenalizadora. 7. Relator Juiz Federal convocado
no TRF da 4ª Região que acolheu preliminar suscitada na apelação da defesa, convertendo em
diligência o julgamento da porção remanescente, para devolver os autos à origem, com baixa na
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distribuição, de modo a oportunizar nova manifestação do MPF acerca da oferta da suspensão ao
réu, e julgou prejudicado o exame meritório do recurso por ora. 8. PR oficiante que se manifestou
novamente no sentido da inviabilidade de propor ao réu o benefício da sursis processual,  por
entender  que,  no caso dos  autos,  não houve  propriamente uma desclassificação da conduta
delitiva, mas, apenas, a aplicação do preceito secundário do art. 334 do CP. 9. Magistrado da
instância de piso que, ao dissentir do não oferecimento da proposta em favor do denunciado,
determinou a remessa dos autos a esta 2ª CCR, por aplicação analógica ao art. 28 do CPP. 10.
Discussão acerca do requisito objetivo relativo ao instituto em questão que resta superada, como
já assentado anteriormente por este Órgão Criminal, pois transitada em julgado a sentença para a
acusação e, portanto, firmada a capitulação. 11. Membro ministerial oficiante que, todavia, insiste
ao alegar, em síntese, a ausência de atendimento ao requisito objetivo da benesse, sem adentrar
à análise dos requisitos subjetivos legais correspondentes. 12. Pena cominada ao crime previsto
no art. 334 do CP que é de 01 (um) ano de reclusão. Cabimento de aferição dos demais requisitos
subjetivos, a fim de se afastar, ou não, a concessão da graça processual ao agente infrator. 13.
Designação de  outro  Membro  do  MPF para  examinar  oferecimento  da  proposta,  ou  não,  da
SURSIS processual ao réu. 

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

138. Processo: DPF/MOC-00084/2014-INQ Voto: 950/2017 Origem: GABPR27-DBR - DANIELA
BATISTA RIBEIRO

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

Ementa: IPL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO OU CONTRA O SFN. OBTENÇÃO DE
EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO, MEDIANTE USO DE DOCUMENTOS FALSOS, PERANTE A
CEF. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO
(ART.  62,  INC.  VII,  DA  LC  Nº  75/93).  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO.  AUSÊNCIA  DE
FINALIDADE  ESPECÍFICA.  VALOR  DISPONIBILIZADO  DIRETAMENTE  AO  DEVEDOR
FIDUCIANTE. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º,
DO  CÓDIGO  PENAL).  ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  SUSCITADO.  1.  Inquérito  policial
instaurado para apurar possível crime de estelionato majorado ou contra o Sistema Financeiro
Nacional, tendo em vista obtenção de empréstimo/financiamento, mediante uso de documentos
falsos, perante a Caixa Econômica Federal. 2. Promoção de declínio de atribuições do apuratório
pelo Procurador da República oficiante na Procuradoria da República no Município de Montes
Claros/MG à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao argumento de que os
fatos narrados amoldar-se-iam ao crime capitulado no art. 19 da Lei nº 7.492/86, pois existente
naquela  PR  Ofício  Criminal  Especializado  em crimes  contra  o  SFN.  3.  Conflito  negativo  de
atribuição suscitado pela Procuradora da República oficiante na PR/MG, sob alegativa de que os
fatos adversados se ajustam ao tipo penal do art. 171, § 3º, do CP, pois o contrato examinado
ostenta natureza de empréstimo, e não de financiamento. 4. Os autos vieram a esta 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 62, inc. VII, da Lei Complementar nº
75/93). 5. Conflito negativo de atribuições instalado entre Membros do MPF. 6. Com efeito, o
financiamento tem uma destinação específica pré-determinada, ao passo que, no empréstimo,
não existe nenhuma vinculação de verba, podendo o devedor aplicá-la livremente, no que melhor
lhe  aprouver.  7.  No  caso  em análise,  todavia,  as  fraudes foram direcionadas à  obtenção de
empréstimo,  cuja  destinação  é  inespecífica,  tendo  o  valor,  inclusive,  sido  disponibilizado
diretamente ao devedor fiduciante (Cláusula 3ª do contrato). 8. Crime de estelionato majorado (art.
171, § 3º, do CP). 9. Conhecimento do conflito. Procedência para reconhecimento da atribuição do
Procurador Suscitado para dar continuidade à persecução penal.

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

139. Processo: 1.22.000.002880/2016-10 Voto: 830/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL.
PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MPE ANCORADA NA ALEGATIVA DE SE
TRATAR DE CRIME DE AGIOTAGEM, DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REVISÃO
(ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). CAPTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DE
TERCEIROS.  FUNCIONAMENTO  DE  INSTITUIÇÃO  (EQUIPARADA)  FINANCEIRA.
EXISTÊNCIA, EM TESE, DE INDÍCIOS DO CRIME DO ART. 8º CC. O ART. 1º, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI Nº 7.492/86. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato autuada
após  recebimento  de  ofício  encaminhado  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  Minas  Gerais,
comunicando possível prática do crime tipificado no art. 8º da Lei nº 7.492/86 por representantes
legais de sociedade empresária privada de crédito, financiamento e investimento. 2. Consta dos
autos  que,  no bojo  de  ação  cível,  demandante consumidor  relatou ter  celebrado contrato  de
financiamento  com  a  demandada,  objetivando  aquisição  de  automóvel.  Entretanto,  além  de
irregularidades como cobranças indevidas (Tarifa de Cadastro, Registro, Gravame, Serviços de
Terceiros, Inserção de Gravame, Taxa de Emissão de Boletos, Tarifa de Avaliação do Bem) e
negativação de seu nome,  o  representado  exigiria  taxas de juros  acima do que  a legislação
permite, as quais incidiriam, inclusive, sobre referidas cobranças indevidas. Em sede de agravo de
instrumento interposto perante o TJ/MG, no qual o demandante obteve o deferimento do pedido
de tutela antecipada para excluir seu nome dos cadastros restritivos, o Desembargador Relator
determinou  a  remessa  dos  autos  ao  Ministério  Público  Federal,  tendo  em  vista  o  possível
cometimento  de  crime  contra  o  sistema  financeiro  nacional.  3.  O  Procurador  da  República
oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, sob o fundamento de
se tratar de crime de agiotagem (art.  4º da Lei  nº 1.521/51),  e não contra o SFN, já que as
operações econômicas eram realizadas com recursos financeiros dos próprios investigados,  a
despertar, apenas, a competência da Justiça Estadual para o feito. 4. Remessa dos autos a esta
2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise do declínio de
atribuições, nos termos do Enunciado nº 32 deste Colegiado. 5. Declínio inadequado. 6. Percebe-
se,  da  análise  do  presente  caso,  que  os  investigados  captavam/administravam  recursos  de
terceiros para fazer funcionar instituição financeira, ou equiparada a ela, pois o membro ministerial
oficiante não procedeu, no caso, à expedição de ofício ao Banco Central para inquirir eventual
funcionamento  irregular  da  entidade,  que  opera,  em  tese,  com  crédito,  financiamento  e
investimento, como aduz o próprio nome empresarial. De todo modo, se autorizada, ou não, pelo
BACEN, a conduta narrada, ainda que eventual, se amolda, a priori, ao tipo penal previsto no art.
8 cumulado com o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, sendo, em razão do art. 26 da
mesma Legislação, de atribuição do Parquet Federal a apuração do feito. 7. Inclusive, o acórdão
cível atestou versar o contrato adversado sobre natureza bancária, eivado de ilegalidades e com
estipulação  de  juros  abusivos.  8.  Bem leciona  Marcos  Cavalcante  de  Oliveira,  em  seu  livro
Moedas,  Juros  e  Instituições  Financeiras,  que:  O  que  define  uma  pessoa  como  instituição
financeira é a natureza da sua atividade profissional, seja ela desempenhada em caráter principal
ou acessório.  (...)  objetivo é a intermediação entre os que dispõem de capital  e aqueles que
precisam obtê-los, isto é, em receber e concentrar capitais para sistematicamente distribui-los.
Não importa, para este fim, se o desempenho desta atividade está autorizado pelo Banco Central
ou não.. 9. In obiter dictum, vale salientar que há hipóteses, inclusive, em que, ainda que não se
equiparem empresas a instituições a financeiras, pode-se restar configurado o delito em alusão.
Já decidiu o Superior tribunal de Justiça, por exemplo, que: Embora a factoring não se confunda
com instituição financeira nos termos da legislação, nada impede que determinadas operações
realizadas por essas empresas possam ser tipificadas na Lei nº 7.492/86, como na espécie, em
que se verificou a prática de atividades típicas de instituições financeiras,  exorbitando-se das
atividades  próprias  do  faturamento  mercantil.  (CC  115.338/PR,  Rel.  Ministro  Marco  Aurélio
Bellizze,  terceira  seção,  julgado  em 26/06/2013,  DJe  13/08/2013).  10.  Não  homologação  do
declínio  de  atribuições  ao  MPE e  designação  de  outro  Membro  do  MPF para  prosseguir  na
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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140. Processo: 1.26.000.002519/2016-36 Voto: 690/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  ESTELIONATO  QUALIFICADO  (CP,  ART.  171,  §  3º).
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRAÍDO JUNTO À CEF. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO
Nº 32 DA 2ª CCR). NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRIME PRATICADO CONTRA EMPRESA PÚBLICA
FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1.  Notícia de fato  instaurada
para apurar a possível prática do crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º), em razão de
ação fraudulenta de terceiros que teriam contraído empréstimo no valor de R$ 950.000,00 junto à
Caixa Econômica Federal  em nome de sociedade empresária.  2.  O Procurador da República
oficiante promoveu o declínio do feito por entender que o estelionato foi praticado em prejuízo
exclusivo de particular. 3. Verifica-se que a ação criminosa foi praticada não só em detrimento de
interesse particular,  mas também contra a Caixa Econômica Federal   empresa pública federal
fato que revela interesse da União no feito e, por conseguinte, atrai a competência da Justiça
Federal (CF, art. 109, IV). 4. Não homologação do declínio e designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir com a persecução penal.

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

141. Processo: 1.23.002.000076/2013-98 Voto: 829/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: PIC.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SFN  (LEI  Nº  7.492/1986,  ART.  20).  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO ANCORADA NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL  PELA  PENA  EM  PERSPECTIVA.  REVISÃO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 28 DESTA 2ª
CCR. PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO QUE SERÁ
ATINGIDO,  SOMENTE, EM 12/2023.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento
investigatório criminal instaurado para apurar suposto crime contra o Sistema Financeiro Nacional
(Lei nº 7.492/86, art. 20), tendo em vista obtenção de financiamento perante instituição financeira
(BASA  Banco da Amazônia S/A, por meio do Fundo Constitucional de financiamento do Norte, em
que contatada a não aplicação dos recursos obtidos na finalidade específica (construção de casa
de  farinha  e  aquisição  de  uma  carroça).  2.  Promoção  de  arquivamento  do  apuratório  pelo
Procurador  oficiante  ancorada  na  prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  pela  pena  em
perspectiva.  3.  Remessa  dos  autos  a  este  Colegiado  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  4.
Arquivamento inadequado. 5. Considerando que o possível delito se deu em 09/12/2011 e que a
pena máxima cominada abstratamente ao crime é de 06 (seis) de reclusão, o prazo prescricional
é de 12 (doze) anos (CP, art. 109, inc. III) e será atingido, somente, em 12/2023. 6. Aplicação do
enunciado nº 28 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão: 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.
7. 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. 8. Indícios e provas de autoria e materialidade delitivas. 9. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

PADRÃO 
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Não Provimento do recurso

142. Processo: 1.34.015.000568/2016-01 Voto: 951/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de fato. Representação identificada. supostas irregularidades nos sorteios do
Título de Capitalização Tele Sena. Promoção de arquivamento do feito, com amparo na aplicação
do princípio do ne bis in idem, uma vez que os fatos noticiados são idênticos a outras 4 (quatro)
representações  encaminhadas  à  PR/SP,  local  da  suposta  prática  do  crime.  Recurso  do
representante. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de relato de fato novo a justificar o
desarquivamento do apuratório. Improvimento do recurso para insistir no arquivamento do feito.

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

143. 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
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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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do
recurso  no  âmbito  deste  Colegiado,  remetendo-se  os  autos  à  PGR/CIMPF  -  CONSELHO
INSTITUCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL para análise, nos termos do voto do(a)
relator(a).  Participaram da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr.  José Adonis
Callou de Araújo Sá.

Homologação do Declínio de atribuição

144. Processo: DPF/SNM/PA-00182/2015-INQ Voto: 815/2017 Origem: GABPRM2-MDGC - 
MICHELE DIZ Y GIL CORBI

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Relato  de  que  Presidente  da
Associação de Moradores do Quilombo do Arapemã no Maicá estaria oferecendo venda de lotes
dentro do terreno destinado a quilombolas, no Município de Santarém/PA. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR/MPF). Diligência in loco. Não foi identificado nenhum
anúncio de venda de lotes nos bairros Maicá e Pérola do Maicá. Responsável pela Associação
dos  Pescadores  do  bairro  Pérola  do  Maicá  que  afirmou  ter  o  investigado  comercializado
ilegalmente  lotes  a  pessoas  não  pertencente  à  comunidade  tradicional  quilombola,  tendo  tal
informação  sido  corroborada  por  outra  testemunha.  O  INCRA informou  que  o  processo  de
regularização fundiária da dita comunidade remanescente de quilombos foi concluído no final de
2014. Ademais, tramita perante a 2ª Vara Federal em Santarém ação civil pública proposta pela
citada municipalidade em face do INCRA e da aludida associação, objetivando sobrestamento de
andamento de processo administrativo que tramitava junto ao instituto pertinente à demarcação
de delimitação de território quilombola, que, conforme a peça inicial, estaria encravado na grande
área do Maicá, área de expansão do Município de Santarém. Na referida ação, houve decisão
judicial homologando acordo entre as partes, pondo fim ao processo, restando acordado que o
referido Município seria o responsável pela titulação do território quilombola. O INCRA peticionou
naqueles autos informando que os serviços pertinentes à regularização já tinham sido encerrados.
Ata de Reunião do Comitê  de Decisão Regional  da SR-30 que aprovou por  unanimidade os
trabalhos  de  elaboração  do  Relatório  Técnico  de  Identificação  e  Delimitação  do  Território
Quilombola do Arapemã Residentes do Maicá. O mencionado Município encaminhou documento
pertinente  às  Informações  Cadastrais  e  Financeiras  do  referido  território  quilombola,  com  a
respectiva  inscrição  imobiliária.  Ausência  de  prática  delituosa  perpetrada  em  detrimento  do
INCRA, em processo administrativo pertinente à demarcação da área de quilombo, que possam
despertar a competência da Justiça Federal  para o feito. Ausência de invasão a terra federal.
Prejuízo suportado por particular. Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da
União, de suas autarquias ou empresas públicas. Carência, a priori, de elementos de informação
capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal para persecução penal. Precedentes deste
Colegiado  (Voto  Nº  7477/2014  -  Procedimento  MPF  Nº  1.36.001.000153/2014-42  -  Relator:
Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  De  Carvalho,  Sessão  609,  de  28.10.2014;  Voto  Nº  373/2015  -
Processo  MPF  Nº  1.23.000.000158/2014-33  -  Relator:  José  Bonifácio  Borges  De  Andrada  -
Sessão 612, de 11.02.2015). Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

145. Processo: SR/DPF/MG-00693/2016-APN Voto: 684/2017 Origem: GABPRM2-FP - 
FREDERICO PELLUCCI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do delito previsto no art. 273, §1º do CP, por
terem sido encontrados com o investigado 80 (oitenta) comprimidos de uso restrito e 70 (setenta)
comprimidos semelhantes ao viagra. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Ausência de qualquer nota de transnacionalidade, uma vez que os produtos foram apreendidos na
residencia do investigado. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

146. Processo: 1.11.001.000290/2016-18 Voto: 804/2017 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A)
atribuída ao atual Gestor do Município de Mata grande/AL. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
desta 2ª CCR).  Prefeito no exercício do cargo.  Foro perante Tribunal de Justiça. Informações
contidas nos autos revelam que o fatos versam sobre contribuições previdenciárias de Regime
Próprio de Previdência Social do Município. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse
direto e específico da União. Homologação do declínio de atribuições ao Procurador Geral de
Justiça do Estado da Bahia.

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

147. Processo: 1.17.001.000291/2016-49 Voto: 671/2017 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 instaurada na Sala de Atendimento ao Cidadão veiculando o cometimento do
crime de estelionato (CP, art. 171). Representante alega ter comprado terreno e depois descobriu
que, na verdade, se tratava de uma área de praça pública. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Eventual  prejuízo  em  detrimento  do  patrimônio  de  particular.
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

148. Processo: 1.18.000.001730/2016-11 Voto: 814/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Noticia  de  fato.  Suposto  crime  de  lavagem de  dinheiro  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º)  atribuído  a
particular. Movimentações financeiras atípicas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª  CCR/MPF).  O tipo penal  em apreço é de competência da Justiça Federal  somente
quando praticado contra o Sistema Financeiro Nacional e a ordem econômico-financeira, ou em
ofensa direta e específica a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas
ou empresas públicas, ou quando o delito antecedente for de competência da Justiça Federal. No
caso em análise, consta dos autos que o investigado é envolvido na cidade de Anápolis com
tráfico  de  drogas  estadual,  não  havendo  nos  autos  indícios  de  hipóteses  que  despertam  a
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competência  federal  para  processar  e  julgar  o  feito.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições.

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

149. Processo: 1.20.004.000214/2016-73 Voto: 917/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, caput). Relato de que representante de
sindicato  rural  de  trabalhadores  estaria  efetuando  cobranças  ilegais  de  altos  valores  com
promessas de contemplação de lotes de terras e aposentadorias para quem se associasse ao
sindicato,  independente  de  a  pessoa  ser  trabalhadora  rural  ou  não.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Eventual  prática  ilícita  perpetrada  em
detrimento de particulares. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou
suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições em
favor do Ministério Público Estadual.

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

150. Processo: 1.21.001.000001/2017-15 Voto: 685/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

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

Ementa: Notícia de fato. Crime previsto no art. 273 § 1º, §1º-B, I do CP. Farmácia estaria expondo à venda
medicamentos, cosmético e alimento encapsulado sem registro na ANVISA. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Inexistência de qualquer indício de transnacionalidade.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

151. Processo: 1.22.005.000026/2016-61 Voto: 790/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MONTES CLAROS-MG

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. 1) Suposto crime de sonegação de tributos federais (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 que não há nenhuma ação fiscal instaurada em nome do
investigado. 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. 2) Suposto crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86: declínio de atribuições a outra
unidade do  próprio  Ministério  Público  Federal,  nos  moldes  no  Enunciado  nº  25  deste  Órgão
Revisor.  Núcleo  Criminal  da  PRMG  (Procuradoria  da  República  em  Minas  Gerais)  que  é
especializado para o processo e julgamento de delitos contra o Sistema Financeiro Nacional em
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vara  da  Capital.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  à  PR/MG.  3)  Suposto  crime  de
estelionato em detrimento de particulares: o Ministério Público Estadual já recebeu representação,
pelo que se torna desnecessário o declínio de atribuições ao Parquet estadual.

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

152. Processo: 1.25.006.000652/2016-35 Voto: 912/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia de fato.  Representação anônima. Suposta prática de crime de ameaça (CP, art.  147).
Vítima que relata estar sofrendo cobrança no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em razão de
não ter efetuado entrega de encomenda de mercadoria que teria sido apreendida pela Receita
Federal.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).  Ameaça e
eventual  prejuízo que foram suportados por particular.  Ausência de ofensa a bem, serviço ou
interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

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

153. Processo: 1.25.008.000566/2016-11 Voto: 816/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia da fato. Possível crime de violação de direito autoral (CP, art. 184, § 2º). Apreensão de
CDs e DVDs inautênticos, de origem estrangeira, produzidos sem a autorização dos titulares do
direito  autoral,  dentro  de  veículo  em  território  nacional.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Inexistência de provas da importação do material. O só fato
de serem os materiais contrafeitos de origem estrangeira não atrai, por si só, a competência da
Justiça Federal para o exame da hipótese. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente deste
Colegiado (Procedimento n° 1.25.002.000441/2014-71, julgado na Sessão n° 602, de 04/08/2014,
à unanimidade). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

154. Processo: 1.26.001.000646/2016-91 Voto: 919/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal. Exposição à venda
de produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária  ANVISA por sociedade
empresária privada, que, ainda,  atuava sem autorização da agência fiscalizadora.  Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  desta  2ª  CCR).  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade  da  conduta  examinada.  Precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (CC
104.842/PR, Rel.  Min. Arnaldo Esteves Lima, 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
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Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

155. Processo: 1.26.001.000647/2016-35 Voto: 682/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Crime previsto no art. 273, § 1º-B, I e II do CP. Farmácia estaria cometendo as
seguintes infrações: 1. Estar em funcionamento sem autorização na ANVISA, sem farmacêutico e
sem alvará sanitário municipal;  2. Fracionar medicamento. 3. expor à venda medicamento em
embalagem hospitalar;  4.  Expor  à  venda medicamento  sem registro  na  ANVISA.  Revisão  de
declínio  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Inexistência  de  qualquer  indício  de
transnacionalidade. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

156. Processo: 1.27.000.002178/2016-61 Voto: 812/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  invasão  de  terras  de  particular  situada  no  Município  de
Parnaguá/PI.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desa 2ª CCR/MPF). Inexistência de lesão
direta e específica a bem, serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

157. Processo: 1.29.000.001878/2016-64 Voto: 806/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícias de fato. Representação. Supostos crimes de uso de documento falso  diploma (CP, art.
304), dano (CP, art.  163) e difamação (CP, art.  139) imputados a particular em detrimento de
outros particulares.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Falsum que não se deu em detrimento de instituição pública federal. Não foi noticiado, também,
uso dos citados documentos perante órgão federal. Prejuízo que foi suportado por particulares e
por entes privados, e, eventualmente, por entes públicos estaduais. Ausência de ofensa a bens,
serviços ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas.  Inexistência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

158. Processo: 1.30.001.003906/2016-57 Voto: 954/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato. Representante que relata: o condomínio onde resido sofre ano após ano com a
má gestão, ilegalidades uma após outra, irregularidades de todos os tipos e a recusa do síndico
em  prestar  esclarecimentos  dos  seus  atos,  quando  solicitado.  Ocultação  de  documentos  e
informações é uma rotina, principalmente, para este denunciante. () Por outro lado, foi decidida
em  assembleia,  conforme  ata  em  anexo,  a  pintura  da  fachada  dos  prédios  do  condomínio.
Contudo, o síndico trata o assunto como reforma ou restauro de fachada. Isso, além de não ter
sido tema da assembleia,  está sendo utilizado para justificar o preço exorbitante apresentado
abaixo  e,  portanto,  essa  assembleia  no  todo  ou  em  parte  deveria  ser  anulada.  Não  houve
transparência e a empresa contratada é a mesma que, com autorização do síndico, em época
passada, não apresentou notas fiscais eletrônica de suas prestações de serviço ao condomínio,
vide recibos. O valor desse novo contrato é de R$ 1.434.300,00 (Hum milhão quatrocentos e trinta
e  quatro  mil  e  trezentos  reais)  (...).  Temos  uma  conta  referente  ao  'Fundo  de  Reserva'  em
poupança no Banco (...) e no mês de junho do corrente exercício foi retirado pelo síndico R$
300.000,00 (trezentos mil reais), conforme lançamento contábil abaixo, porém sem contrapartida,
ou  seja,  o  recurso  não  entrou  na  conta  'condomínio'  administrado  pela  Imobiliária  e  não  há
lançamento contábil de pagamento de despesa desse valor ao provável beneficiário, a empresa
(...), bem como não há apresentação de nota fiscal eletrônica pelo prestador do serviço.. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).  Ausência de ofensa a bem,
serviço ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio.

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

159. Processo: 1.30.001.004688/2016-78 Voto: 914/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Representante que relata sofrer agressões por ser pastora em
igreja evangélica, além de perseguições por pessoas de outras religiões. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Agressão e perseguição alegadas que refletem
contexto especificamente a particular. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e
específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Inexistência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio.

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

160. Processo: 1.30.005.000406/2016-23 Voto: 811/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de que em
autos de processo judicial, após ter sido depositado o precatório da falecida autora, seu filho e
herdeiro  realizara,  através  de  ardil,  o  levantamento  do  valor  de  R$  18.953.70  (dezoito  mil
novecentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), em duplicidade, tendo dado entrada com
o respectivo alvará em agências da Caixa Econômica Federal, recebendo, portanto, tanto a sua
quota  parte  quanto  a  de  seu  irmão  e  também  herdeiro.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Prejuízo que foi suportado, exclusivamente, por particular.
O fato de o investigado ter recebido os valores adversados por meio de agências da CEF não é
suficiente, por si só, a atrair a competência da Justiça Federal para o exame do caso. Ausência de
ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas
ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
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do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio.

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

161. Processo: 1.30.017.000044/2017-12 Voto: 918/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) decorrente de possível
clonagem de cartão do Banco do Brasil S/A. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
desta 2ª CCR/MPF). Aplicação ao caso da Súmula nº 42 do Superior Tribunal de Justiça: Compete
a Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte Sociedade de
Economia  Mista  e  os  crimes  praticados  em  seu  detrimento..  Inexistência  de  lesão  direta  e
específica a bem, serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

162. Processo: 1.30.020.000020/2017-12 Voto: 913/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de fato. Representação anônima. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168).
Representante que relata que detentor de guarda de pessoa com deficiência mental estaria se
locupletando  de  benefício  previdenciário  do  incapaz.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Prejuízo que foi suportado exclusivamente por particular.
Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades
autárquicas ou de suas empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

163. Processo: 1.34.006.000024/2017-21 Voto: 916/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  anônima.  Suposto  crime de  estelionato  (CP,  art.  171,  caput).
Relato de ocorrência de descontos de valores indevidos de contas-correntes de servidores de
Tribunal de Justiça Estadual, tendo como favorecida sociedade empresária privada. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bem, serviço
ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas
públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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164. Processo: 1.34.008.000613/2016-17 Voto: 689/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia de fato relatando a possível ocorrência de apresentação de diplomas de ensino médio
falsificados perante órgão público municipal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
2ª  CCR).  Documento  emitido  pela  Secretaria  Estadual  de  Educação  e  apresentado  a  órgão
público municipal. 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  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

165. Processo: 1.34.011.000018/2017-03 Voto: 920/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Ofício  encaminhado  ao  Ministério  Público  Federal  pela  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária  ANVISA. Suposto crime contra as relações de consumo (Lei nº 8.078/90, arts.
66 e 67). Sociedade empresária que veiculou propaganda enganosa de produtos não registrados
na agência fiscalizadora. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR).
Ausência, a priori, de crime federal a ser investigado. Ocorrência, porém, de eventual crime contra
o consumidor.  Atribuição do Parquet  Estadual.  Prejuízo  que foi  suportado exclusivamente por
particular. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas
entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

166. Processo: 1.35.000.002170/2016-23 Voto: 805/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação.  Suposto  crime  de  porte  de  arma  de  fogo  em  condomínio
residencial do Programa Minha Casa Minha vida atribuído a particular.  Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). O Estatuto do Desarmamento não modificou a
competência para o processo e julgamento dos crimes de porte ilegal  de arma de fogo,  que
continua sendo da Justiça Estadual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no CC
130970/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, Dje 26/02/2014; CC 45483/RJ, Rel. Min Nilson
Naves, Terceira Seção, DJ 09/02/2005). Ausência de indícios de transnacionalidade na conduta
perpetrada.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao
Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

167. Processo: DPF/DF-0956/2011-INQ Voto: 800/2017 Origem: GABPR17-RPQ - 
RONALDO PINHEIRO DE 
QUEIROZ

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

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes de sonegação de tributos federais (Lei nº 8.137/90, art. 1º) e de
descaminho  atribuídos  a  representante  legal  de  sociedade  empresária  privada,  que  estaria
veiculando, por sítio eletrônico, venda de mercadorias estrangeiras sem o pagamento dos tributos
devidos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Expedição de ofício à
Receita Federal. Informações de que não há nenhum procedimento fiscal instaurado em nome da
representante legal e da pessoa jurídica investigada. Ademais, foram objetos de outros inquéritos
compras realizadas no site mencionado. Por fim, não há nos autos nenhuma prova concreta de
que as mercadorias são importadas e sem o recolhimento dos tributos devidos, havendo, tão só,
notícias  extraídas  de  anúncios  da  rede  mundial  de  comutadores.  Ausência  de  provas  da
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de
Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

168. Processo: DPF/JFA-00244/2015-INQ Voto: 795/2017 Origem: GABPRM1-FSFC - 
FRANCISCO DE ASSIS FLORIANO
E CALDERANO

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

Ementa: Inquérito policial. Ofício enviado ao Ministério Público Federal pela Vara Federal de Muriaé-MG.
Supostos  crimes de  falso  testemunho (CP,  art.  342)  e  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)
praticados no bojo de ação previdenciária. Segundo o Magistrado, o depoimento prestado pela
testemunha foi contraditório com o depoimento pessoal da demandante, notadamente em relação
ao plantio em suas terras. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Investigado que
declarou apenas o que sabia sobre os fatos, sendo que, sob a ótica do depoente, sua declaração
era  verdadeira,  não  tendo  passado  juízo  de  certeza  quanto  à  data  dos  fatos,  mostrando-se
vacilante ao precisar detalhes específicos dos fatos, em relação aos quais não há prova de que
conhecessem.  Assim,  da  leitura  das  afirmações  adversadas,  verificam-se  contradições  que
denotam simples diferença de percepção sensorial e cognitiva acerca de fatos narrados. Ausência
de comprovação de que o investigado tivesse vontade e consciência voltada ao falseamento da
verdade, ou seja, não restou evidenciada má-fé e intenção de enganar o Juízo ou de prestar
informações inverídicas, mas, apenas, avaliação de forma imprecisa sobre a realidade. Pela teoria
subjetiva delimitadora do tipo penal em apreço, a pequena dessemelhança entre as declarações e
a realidade fática, somada à ausência de indício que aponte dissensão entre elas e a ciência da
inveracidade, implica a não ocorrência do delito. Por fim, quanto à possível falsidade ideológica
documental,  embora  o  investigado  aponte  em  seu  depoimento  que  a  autora  nunca  foi  sua
funcionária, na mesma declaração confirma que a esta morou em sua propriedade no período de
04 (quatro) anos, onde plantava milho e feijão nos arredores do imóvel. Também nesse sentido
foram os depoimentos prestados pelas testemunhas e pela própria autora, que ratificam que a
demandante residia na propriedade do agente, bem como realizava plantações no local. Logo, a
autora da aludida ação realmente exerceu trabalho rural na propriedade da testemunha adversada
e a elaboração do contrato, ao que tudo soa, foi a tentativa de formalização de uma situação de
fato. 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
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Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

169. Processo: 1.01.004.000006/2016-20 - Eletrônico Voto: 777/2017 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Procedimento  administrativo  instaurado  para  acompanhar,  com urgência,  possível  insurgência
contra  decisão  prolatada,  em  26/07/2016,  nos  autos  do  Processo  de  Execução  n.º  7960-
83.2016.4.01.3200 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal  da Seção Judiciária do Amazonas.
Referida decisão determinou o bloqueio  de 38 milhões de reais  de sociedade empresária  de
serviços online, via sistema Bacenjud, ante o suposto descumprimento de ordem judicial expedida
no bojo dos Autos nº 5413-70.2016.4.01.3200, a qual impôs àquela pessoa jurídica, sob pena de
multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o fornecimento de informações a respeito
de  cadastros  de  investigados,  bem  como  a  interceptação  das  respectivas  comunicações
telemáticas ocorridas no aplicativo de conversa instantânea, em pretenso desatendimento aos
comandos da Lei nº 12.965/2014. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Interposição do agravo
interno  junto  ao  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região.  Perda  do  objeto  deste  apuratório.
Homologação do arquivamento.

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

170. Processo: 1.05.000.000424/2015-27 Voto: 776/2017 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) atribuído ao
atual Gestor do Município de Feira Nova/PE, relativamente ao exercício de 2010. Desconto de
valores, a título de contribuição previdenciária, de remuneração de servidor e ausência de repasse
de  tal  verba  à  Previdência  Social.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligência  à  Receita  Federal  do  Brasil.  Crédito  tributário  que  se  encontra  com  exigibilidade
suspensa, em face da adesão da citada municipalidade ao Parcelamento Especial regido pela Lei
nº 12.810/13. Parcelamento que se equipara ao pagamento, para fins de extinção da punibilidade.
No  caso  particular,  as  prestações  foram inadimplidas  e  estão  sendo  retidas  e  repassadas  à
Receita  Federal  do  Brasil  dos  recursos  do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios,  para  sua
quitação.  Interpretação  sistemática  art.  96,  §  4º,  da  Lei  nº  11.196/05,  com  as  alterações
decorrentes  da  Lei  nº  11.960/09,  ou,  mais  recentemente,  pelo  art.  3º  da  Lei  nº  12.810/2013
(conversão da MP nº  589/2012),  cc.  o  inc.  I  do Parágrafo  Único do art.  160 da Constituição
Federal. Homologação do arquivamento.

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

171. Processo: 1.14.000.002567/2016-45 Voto: 673/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato relatando a possível ocorrência da prática de racismo praticada pelo segurança do
cinema de uma universidade federal contra particular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Foi informado pela Universidade que não existem gravações do circuito interno por
razões técnicas no dia do acontecido e as solicitações feitas ao representante de apontamentos
de  eventuais  testemunhas não  foram atendidas,  sendo insuficientes  somente  as  informações
prestadas para subsidiar a abertura de investigação criminal. Inexistência de elementos mínimos
aptos a subsidiar o início da persecução penal. Ausência de materialidade delitiva. Homologação
do arquivamento.

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

172. Processo: 1.14.000.003435/2016-31 Voto: 678/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Noticia de fato instaurada na Sala de atendimento ao cidadão, noticiando sobre uma suposta
quadrilha em Curitiba que teria extraviado encomenda do representante postada nos Correios.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Representação confusa, desconexa e
genérica, com ausência de apontamentos mínimos quanto a materialidade e autoria da conduta
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 Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

173. Processo: 1.15.000.000958/2016-98 Voto: 802/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime contra  a  ordem tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º)  atribuído a
representantes legais de sociedades empresárias. 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 Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

174. Processo: 1.15.000.003115/2016-43 Voto: 692/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Noticia  de  fato  instaurada  para  apurar  possíveis  ilícitos  relacionados  à  prática  de  descontos
indevidos em contracheque de servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MAPA, efetuados através do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Descontos realizados em favor de associações
representativas  de  classe.  Após  a  realização  de  diligências,  verificou-se  que  os  descontos
ocorrem  mediante  anuência  da  Administração  Pública,  sendo  devidamente  autorizadas  pelo
MPOG. Contribuições facultativas,  autorizadas pelo servidor,  que,  em caso de irregularidades,
cabe ao servidor formalizar termo de ocorrência junto à unidade de recursos humanos a qual
esteja vinculado. Questão de cunho administrativo.  Ausência de indícios de prática criminosa.
Homologação do arquivamento.

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

175. Processo: 1.15.002.000234/2016-24 Voto: 799/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Ofício enviado pelo Ministério Público Estadual. Suposto crime contra a ordem
tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, inc. I) atribuído a representante legal de sociedade empresária
privada, que teria deixado de fornecer endereço correto à Receita Federal, tendo em vista que,
durante investigação de crime de sonegação de tributo estadual por aquele Parquet, se verificou
não  estar  o  estabelecimento  suspeito  localizado  no  endereço  fornecido  à  RFB.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A só conduta de fornecer endereço incorreto à Receita
Federal,  sem que  se  tenha  o  intuito  de  suprimir  tributos  federais,  não  implica,  por  si  só,  a
ocorrência de sonegação federal inserta no art. 1º, inc. I, da lei nº 8.136/90, que visa a resguardar
a ordem tributária. No presente caso, a ordem tributária ofendida foi, apenas, a estadual. Ademais,
o fornecimento de endereço comercial é feito no momento do registro da sociedade na Junta
Comercial, de modo que tal conduta também não ofende a bem, serviço ou interesse direto e
específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de fato
típico de atribuição criminal federal. Homologação do arquivamento.

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

176. Processo: 1.16.000.000154/2017-32 Voto: 910/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto qualificado mediante escalada (CP, art. 155, § 4º, inc. II)
praticado em desfavor da Caixa Econômica Federal, em 14/05/2016. Subtração de um notebook
pertencente à agência da CEF e de uma mochila de funcionário, além de danificação a sistema de
alarme. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Laudo papiloscópico
que concluiu serem os fragmentos colhidos inviáveis para confronto técnico pericial. . Imagens de
circuito interno de segurança e perícia no local que apontaram a dinâmica dos fatos mas não as
evidências  concretas  que  pudessem  levar  à  identificação  do  autor  do  delito.  Ausência  de
testemunhas. Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa capaz
de esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos
Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

177. Processo: 1.22.009.000308/2016-28 Voto: 809/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GOV. VALADARES-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Representação anônima. Suposto crime contra a economia popular atribuído a
proprietário de bar no Município de Governador Valadares/MG. Relato de prática de agiotagem.
Revisão  de declínio  de atribuições  (Enunciado nº  32 desta  2ª  CCR/MPF).  Infrações contra  a
ordem econômica  que despertam a incidência  do Enunciado nº  498  da  Súmula do Supremo
Tribunal  Federal  (Compete  a  justiça  dos  estados,  em ambas  as  instâncias,  o  processo  e  o
julgamento  dos  crimes  contra  a  economia  popular).  Ausência  de  ofensa  a  bem,  serviço  ou
interesse  direto  e  específico  da União,  de  suas  entidades autárquicas  ou de  suas empresas
públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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178. Processo: 1.23.000.001762/2016-49 Voto: 787/2017 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) atribuído ao
atual Gestor do Município de Moju/PA, relativamente aos exercícios financeiros de 2013 e 2014.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Da  análise  dos  dados  informativos
juntados aos autos, se observa que, embora em muitas competências o valor recolhido tenha sido
inferior à soma das contribuições dos segurados e das contribuições patronais, em ambos os
exercícios examinados os valores recolhidos são superiores às contribuições dos segurados, o
que  afasta,  a  princípio,  a  configuração  do  delito  de  apropriação  indébita  previdenciária.
Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal e da
Súmula nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

179. Processo: 1.23.000.001833/2016-11 Voto: 686/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330) praticado pelo oficial do Cartório
de Registro de Imóveis, o qual teria deixado de cumprir ordem judicial. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Verifica-se que após pedido de informações ao Cartório
de Registro de Imóveis, foi constatado o devido cumprimento da determinação judicial. Ausência
de justa causa para a persecução penal. Homologação do Arquivamento.

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

180. Processo: 1.24.001.000168/2016-93 Voto: 798/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de fato. Ofício encaminhado pela Vara do Trabalho de Monteiro/PB. Suposta prática do
crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido de parcelas do seguro-
desemprego. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do apuratório, ante a
ausência de indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas, ancorado nos seguintes termos:
por considerar violado o direito ao silêncio do ora investigado por ocasião de seu depoimento
pessoal, caracterizando, portanto, prova ilícita, e tendo em vista que a presente investigação teve
como origem única  e  exclusivamente aquele  depoimento,  sendo também,  portanto,  ilícita  por
derivação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Embora, no caso dos autos, a
sentença trabalhista tenha reconhecido a existência de vínculo empregatício no período em que o
investigado/reclamante  recebeu  o  seguro-desemprego,  o  certo  é  que  a  reclamada,  à  época,
considerava  o  reclamante  um  prestador  de  serviço  (inclusive,  o  pagamento  era  feito  por
produção),  razão  pela  qual  não  restou  evidenciado  o  dolo  na  conduta.  Precedente  deste
Colegiado (Voto nº  8134/2016; Procedimento MPF nº 1.24.004.000144/2015-23;  Origem: PRM
Campina Grande/PB; Procurador Oficiante: Bruno Barros de Assunção; Relatora: Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen,  julgado na Sessão de Revisão nº 667, em 21/11/2016, à unanimidade).
Neste contexto, considerando as particularidades do caso em exame, voto pela homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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181. Processo: 1.25.000.002455/2016-19 Voto: 683/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  em  desfavor  de  contribuinte  decorrente  de
movimentações  em  conta  bancária  de  valor  incompatível  com  sua  atividade  de  professor,
restando constatada a prática do crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1º da Lei 8.137/90.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Informações de ausência de constituição
definitiva  do  crédito  fiscal  em  análise,  em  razão  de  pendência  de  julgamento  de  recurso
administrativo. Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal na hipótese.
Inexistência de justa causa para a persecução penal.  Homologação do arquivamento, com as
ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal
Federal.

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

182. Processo: 1.25.003.003137/2016-37 Voto: 675/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de fato relatando a ocorrência de injúria racial (CP Art. 140, §3º) e lesão corporal (CP Art.
129) praticados por indivíduos contra estudante haitiano. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Carência  de  elementos  de  informação capazes de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. No entanto, há informação nos autos sobre a
existência de ação criminal, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu, a fim de
buscar  a  condenação  dos  envolvidos,  sendo  desnecessário  o  envio  dos  autos  ao  Ministério
Público  Estadual,  já  que  existente  processo  em  curso  naquela  localidade.  Homologação  do
arquivamento.

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

183. Processo: 1.25.008.000833/2016-41 Voto: 677/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  denúncia  sigilosa  noticiando  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 preliminares 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 Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

184. Processo: 1.27.002.000208/2016-85 Voto: 775/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes do art. 297, §§ 3º e 4º, e 337-A do Código Penal atribuídos a ex-
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Gestor do Município de Baixa Grande do Ribeiro/PI, relativamente ao exercício de 2012. Omissão
de segurados individuais nas Guias de Recolhimento do FGTS, com sonegação das contribuições
previdenciárias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social  INSS Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Absorção do delito do art. 297, §§ 3º e 4º, pelo delito plasmado no
art. 337-A do mesmo Diploma Aflitivo, já que perpetrada a conduta com o intuito de sonegação
das contribuições previdenciárias devidas à autarquia federal. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça (AREsp 386863, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Dje de 18/06/2015; Aresp 012926,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 13/08/2014; Resp 1323867, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Dje de 06/05/2013; HC 114051/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, unânime, DJe de 25/04/2011;
e EREsp 1154361/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 06/03/2014). Informações da
Receita Federal  do Brasil  de que, no entanto, o crédito tributário adversado se encontra com
exigibilidade suspensa, em face da adesão da citada municipalidade ao Parcelamento Especial
regido pela Lei nº 12.810/13. Parcelamento que se equipara ao pagamento, para fins de extinção
da punibilidade. No caso particular,  as prestações foram inadimplidas e estão sendo retidas e
repassadas à Receita Federal do Brasil dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios,
para sua quitação. Interpretação sistemática art. 96, § 4º, da Lei nº 11.196/05, com as alterações
decorrentes  da  Lei  nº  11.960/09,  ou,  mais  recentemente,  pelo  art.  3º  da  Lei  nº  12.810/2013
(conversão da MP nº  589/2012),  cc.  o  inc.  I  do Parágrafo  Único do art.  160 da Constituição
Federal. Homologação do arquivamento.

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

185. Processo: 1.29.000.002474/2016-98 Voto: 909/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Noticia de fato. Ofício enviado ao Ministério Público Federal pelo Tribunal Regional do Trabalho na
4ª  Região.  Suposto  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342)  praticado  no  bojo  de  ação
trabalhista.Testemunha  do  reclamante  que  prestou  em  Juízo  depoimento  divergente  de
documentos apresentados pela reclamada, consistente em afirmações acerca da produtividade
laboral, que estariam em dissonância com extratos de produção elaborados pela empregadora.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Alegativa do autor, em sede recursal, de
que a testemunha não falseou a verdade, pois os aludidos extratos foram impugnados justamente
por não refletirem a veracidade dos fatos, destacando que os relatórios de produção e registro de
horários haviam sido manipulados pela empregadora, tanto que o Magistrado acolhera jornada de
trabalho anunciada na reclamatória inicial. Alegações que se mostram críveis, tendo, inclusive, o
Tribunal Trabalhista acolhido parte do pleito da recorrente para exclusão da multa cível imposta à
testemunha adversada. No mais, de toda sorte, da leitura das afirmações adversadas, verificam-
se contradições que podem denotar,  no máximo,  simples diferença de percepção sensorial  e
cognitiva  acerca  de  fatos  narrados.  Ausência  de  comprovação  de  que  o  investigado  tivesse
vontade e consciência voltada ao falseamento da verdade, ou seja, não restou evidenciada má-fé
e intenção de enganar o Juízo ou de prestar informações inverídicas,  mas, ao que tudo soa,
apenas pode ter avaliado de forma imprecisa a realidade. Pela teoria subjetiva delimitadora do
tipo  penal  em apreço,  a  pequena dessemelhança  entre  as  declarações e  a  realidade  fática,
somada à ausência  de indício  que aponte dissensão entre  elas e a ciência  da inveracidade,
implica a não ocorrência do delito. Homologação do arquivamento.

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

186. Processo: 1.29.020.000185/2016-16 Voto: 695/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Noticia de fato. 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. 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,
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 Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

187. Processo: 1.30.001.004006/2016-27 Voto: 793/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Ministério da Fazenda. Recebimento de valores indevidos no montante de R$ 1.718,32 (hum
mil setecentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), no período de 02/2007 a 04/2007, após
óbito  de  ex-pensionista,  que  ocorreu  em fevereiro  de  2007.  Pr5omoção de  arquivamento  do
apuratório  pelo  Procurador  oficiante  ancorada  na  incidência  do  princípio  da  insignificância.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Recebimento  indevido  de  03  (três)
parcelas de benesse, não havendo falar, assim, em prova concreta de dolo na conduta encetada.
Aplicação analógica da Orientação nº 04/2013 desta 2ª CCR. Ademais, estão ausentes os indícios
da autoria delitiva e diligências capazes de modificarem o panorama probatório atual. Inexistência
de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

188. Processo: 1.30.001.005849/2015-60 Voto: 687/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) e do crime previsto
no artigo 2º,I  da Lei 8.137/90. Relato de que particular foi incluído em contrato social de uma
empresa que estava sendo executada, sendo que jamais teria sido sócio da referida empresa.
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Verifica-se nos autos a ocorrência da prescrição
nos dois crimes, pois relativo à falsidade ideológica, a inclusão do particular no contrato social se
deu em 23/09/1999 e a pena máxima prevista para esse delito é de 3 anos de reclusão, já que se
trata de documento particular, operando-se a prescrição em 8 anos. Portanto, já decorreram-se
mais de 17 anos. Quanto ao crime previsto no art. 2º, I da Lei 8.137/90, nota-se nos autos que as
últimas informações prestadas à Receita Federal se deram em 03/11/2005, sendo a pena máxima
prevista para esse delito de 2 anos de detenção, operando-se a prescrição em 4 anos. Logo, já
transcorreu-se mais de 11 anos. Extinção da punibilidade Art. 107, IV do CP. Homologação do
arquivamento.

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

189. Processo: 1.30.005.000467/2016-91 Voto: 681/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Representação
noticiando que  particular  teria  cometido fraude por  estar  matriculada,  concomitantemente,  em
cursos  superiores  mantidos  com recursos  federais.  Revisão  de arquivamento (art.  62,  IV,  LC
75/93). Foi encaminhado ofício à instituição de ensino superior que, em resposta, informou que a
representada  já  havia  concluído  o  curso  superior  no  ano  anterior  à  nova  matrícula,  não
configurando, portanto, simultaneidade de programas com verbas federais. Inexistência de crime.
Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

190. Processo: 1.31.000.000562/2015-16 Voto: 792/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Recebimento indevido de benefício assistencial de
amparo social  ao  idoso,  de 04/2004 a 02/2010,  quando,  em virtude  de  suspeita  do  óbito  do
beneficiário,  a  autarquia  suspendeu  tal  benesse,  não  havendo  nenhum  tipo  de  reclamação
posterior  por  parte  do  segurado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências.  Apesar  da  suspeita,  o  óbito  do  idoso  beneficiário  não  foi,  de  fato,  comprovado,
conforme corroborado  por  pesquisas  realizadas  pelo  Parquet  Federal  e  pela  Polícia  Federal.
Ausência de provas da materialidade delitiva. Homologação do arquivamento, com as ressalvas
do art. 18 do Código de processo Penal e da Súmula nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

191. Processo: 1.34.010.000588/2016-14 Voto: 828/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Solicitação  de  providências  oriunda  da  2ª  Vara  Criminal  de  Ribeirão  Preto,
determinada por ocasião da sentença no Processo-crime nº 0043042-85.2013.8.26.0506, na qual
se condenou agente por violência doméstica contra sua companheira. A magistrada sentenciante
dirigiu-se à Justiça Federal solicitando providências tendentes à exclusão de perfil da ofendida de
site internacional. Ausência de requerimento de tal exclusão pela própria vítima. O foro federal
redirecionou o pleito ao Ministério Público Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Ausência de fato criminoso a ser apurado. Homologação do arquivamento.

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

192. Processo: 1.34.015.000683/2016-78 Voto: 679/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato representando sobre a ocorrência de estelionato majorado tentado (CP, artigo 171,
§ 3º c/c art. 14, II) praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS, em razão
de  requerimento  de  aposentadoria  por  tempo  de  contribuição,  tendo  alguns  vínculos
empregatícios  sido  considerados  inautênticos  pelo  o  INSS.  Revisão  do  arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data de 23.09.2004. Pena máxima cominada ao delito
de  01  (um)  a  05  (cinco)  anos  de  reclusão.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  já  que
decorridos mais de 12 anos do requerimento de aposentadoria (CP, art. 109, inc. III). Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

193. Processo: 1.22.021.000023/2016-29 Voto: 693/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Notícia  de fato.  Crime de apropriação  indébita  (CP,  art.  168,  §1º,  III)  por  parte  de advogado
constituído. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) recebido como Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Eventual prejuízo causado pelo ilícito restrito exclusivamente aos
interesses  de  particular.  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  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

194. Processo: 1.25.000.000064/2017-32 Voto: 911/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3º) perpetrado por rede social na
Internet.  Arquivamento  que  se  recebe  como  declínio  de  atribuições.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Segundo o Enunciado nº 50 deste Órgão Revisor: O fato de a
conduta ter ocorrido por meio da rede mundial  de computadores não atrai,  somente por este
motivo, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.. Aplicação à espécie,
mutatis mutandis, de precedentes do Supremo Tribunal Federal (ACO 1780/SC, Min Luiz Fux, Dj
16/04/2013) e deste Colegiado (Procedimento MPF n° 1.29.000.003300/2014-81, Relator: Juliano
Baiocchi  Villa-Verde de Carvalho,  julgado, à unanimidade, na Sessão de Revisão nº 628, em
21/09/2015).  Ausência  de  provas  da  transnacionalidade  da  conduta  encetada.  Ausência  de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

195. 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
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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: 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. Participou da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

196. Processo: TRF/2ª  REG-0100311-
45.2016.4.02.0000-CJ

Voto: 724/2017 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 2ª REGIÃO RIO DE 
JANEIRO *

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

197. Processo: JFRJ/NTR-0004371-
49.2011.4.02.5102-INQ

Voto: 717/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  EXPLORAÇÃO  DE  MÁQUINAS  CAÇA-NÍQUEIS  EM
ESTABELECIMENTO  COMERCIAL.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (APLICAÇÃO  ANALÓGICA DO
ART.  28  DO CPP).  PROVÁVEL ORIGEM ESTRANGEIRA DOS COMPONENTES.  POSSÍVEL
CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334).  DECLÍNIO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito Policial
instaurado para apurar  possível  prática do crime de contrabando (CP,  art.  334,  com redação
anterior à Lei n° 13.008/2014), em razão da apreensão, em 23/06/2010, de 07 (sete) Máquinas
Eletrônicas Programáveis  MEP no interior de estabelecimento comercial. 2. O il. Procurador da
República oficiante requereu o declínio de competência à Justiça Estadual, por entender que não
há prova quanto à origem estrangeira das máquinas apreendidas. 3. A MM. Juíza Federal, por sua
vez,  discordou  do  declínio,  por  considerar  que  há  indícios  acerca  da  entrada  ilegal  desses
equipamentos no país. 4. Em regra, os componentes utilizados em máquinas caça-níqueis são de
origem estrangeira. Constata-se, no entanto, que não houve diligências específicas no sentido de
se verificar a origem desses componentes. 5. Tal medida é de suma importância para se identificar
a adequação típica dos fatos ora em análise, pois sendo comprovada a origem estrangeira dos
componentes e peças para as máquinas caça-níqueis destinadas à exploração de jogos de azar,
sua  importação  configurará  o  crime  de  contrabando,  uma  vez  que  a  introdução  no  território
nacional destas mercadorias encontra-se proibida, nos termos da Instrução Normativa SRF nº
309, de 18/03/2003. 6. No presente caso, conforme bem ressaltou a Juíza Federal, existe um
laudo pericial atestando que o noteiro, a placa de circuitos integrados e a fonte, dentre outros
componentes,  apresentam sinais de possuírem procedência estrangeira  e,  em se tratando de
inquérito  policial,  há  a  possibilidade  de  descoberta  de  outras  provas,  no  decorrer  das
investigações, que possam vir a complementar o laudo (padronizado) já existente. Assim, há, no
momento, fortes indícios de serem as máquinas ou seus componentes de origem estrangeira. 7.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.

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

198. Processo: JF-SOR-0002207-91.2016.4.03.6110-
APN

Voto: 719/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO.  TRANSFERÊNCIA  ILÍCITA  DE  VALORES
ENVOLVENDO  CONTAS  DA  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.  REVISÃO  (APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO  ART.  28  DO  CPP).  FIXAÇÃO  DA ATRIBUIÇÃO  DA PROCURADORIA DA
REPÚBLICA EM SOROCABA. LOCAL ONDE A VÍTIMA POSSUÍA A CONTA BANCÁRIA. 1. Trata-
se  de ação penal  ajuizada  em razão da prática do crime de estelionato,  uma vez  que duas
pessoas,  uma delas ainda não identificada,  teriam obtido vantagem indevida,  no valor  de R$
3.000,00, em prejuízo de correntista da Caixa Econômica Federal. 2. Consta dos autos que o valor
obtido ilicitamente foi  transferido da conta da vítima, mantida na agência da CEF situada em
Boituva/SP, para a conta bancária da ré, localizada na agência da CEF em Jandira/SP. 3. O il.
Procurador da República oficiante solicitou judicialmente o encaminhamento dos autos à Justiça
Federal em Barueri/SP, por entender que foi na conta bancária mantida junto à agência da Caixa
Econômica Federal, localizada na cidade de Jandira, SP (fl. 35), que a vantagem indevida (R$
3.000,00  três mil reais) tornou-se disponível para a acusada. 4. O MM. Juiz Federal, por sua vez,
discordou da manifestação ministerial, aduzindo que a consumação do crime ocorreu na agência
de Boituva, tendo em vista que foi nesse local que os autores se aproveitaram da vítima e fizeram
a  transferência  dos  valores.  5.  O  Eg.  Superior  Tribunal  de  Justiça,  recentemente,  em  caso
análogo, firmou entendimento de que o delito de estelionato consuma-se na localidade da agência
onde  a  vítima  possuía  a  conta  bancária  (CC  147.811/CE,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016). 6. No mesmo sentido, precedente
da  2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.14.000.003494/2015-28,  julgado  na  Sessão  nº  656,  no  dia
22/08/2016, por unanimidade. 7. Fixação da atribuição da Procuradoria da República no Município
de Sorocaba/SP.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

199. Processo: JF/CF/BA-0002499-
18.2016.4.01.3302-PROINVMP

Voto: 720/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE CAMPO 
FORMOSO/BA

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

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 69 (sessenta e nove) casos,
sob alegativa de que 50 estão prescritos ou na iminência de prescreverem, 16 são reputados
insignificantes, porquanto de baixo valor, e outros 3 em razão da inviabilidade da investigação.
Revisão de arquivamento. 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 das Orientações 53 e 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.

200. Processo: JF/CF/BA-0004133-
83.2015.4.01.3302-PROINVMP

Voto: 721/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE CAMPO 
FORMOSO/BA

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

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. Casos em que 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). Aplicação do Enunciado nº
53 da 2ª CCR. Insistência no arquivamento.

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

201. Processo: JF-FRA-PIMP-0001746-
47.2015.4.03.6113

Voto: 523/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE CIGARROS (CP, ART. 334). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DA CONDUTA
DELITIVA.  INAPLICABILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.
Importação de 10 (dez) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem
ilícita do produto e para fins comerciais. 2. Notícia da reiteração da conduta pelo investigado. 3.
Conduta  que  não  pode  ser  considerada  insignificante.  Desrespeitadas  as  normas  da  Lei  nº
9.532/97,  que  restringem,  com  rigor,  o  comércio  em  questão.  4.  Precedentes:  STF,  HC  nº
120550/PR, DJ 17/12/2013; STJ, Quinta Turma: AgRg no REsp 1470256/MS, DJe 19/11/2014;
AgRg no REsp 1346119/PR, DJe 11/06/2014; AgRg no REsp 1437999/SC, DJe 02/06/2014; STJ,
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Sexta Turma: AgRg no REsp 1300651/PR, DJe 03/11/2014; AgRg no AREsp 565.934/SP, DJe
13/10/2014; 5. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento
da persecução penal.

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

202. Processo: JF/MS-0001250-32.2016.4.03.6000-
COMPF

Voto: 745/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
MATO GROSSO DO SUL

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

Ementa: COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO (Lei 9.613/98, art. 1º). POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. 1. Procedimento instaurado para apurar crimes de lavagem de
dinheiro,  previstos no art.  1º  da Lei  nº  9.613/98,  supostamente praticados por representantes
legais  de empresas privadas,  uma vez que,  foram presos em flagrante delito  e  tiveram suas
prisões preventivas  decretadas pela  prática de diversos crimes,  de competência  das Justiças
comuns Estadual Federal. 2. O il. Procurador da República oficiante, promoveu o arquivamento do
feito, por entender que diante dos fatos apresentados não havia indícios mínimos a justificar uma
investigação  de  lavagem  de  capitais.  3.  A  MM.  Juíza  Federal  discordou  do  arquivamento,
considerando  necessário  o  aprofundamento  das  investigações.  4.  Indícios  mínimos  de
materialidade delitiva. Necessidade de prosseguimento nas investigações, no intuito de melhor
elucidar  os  fatos.  Arquivamento  prematuro  do  feito.  5.  Não homologação  do  arquivamento  e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

203. Processo: JFRJ/NTR-0000930-
55.2014.4.02.5102-INQ

Voto: 525/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334,  §1,  C).  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  (ART.  28  DO  CPP C/C  ART.  62,  IV,  DA LC  Nº  75/93).  HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. CRIMES REMANESCENTES. ARQUIVAMENTO
PREMATURO. PROSSEGUIMENTO NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado
para apurar possível crime de contrabando previsto no art. 334, §1º, c, do CPB. Auto de infração e
arrecadação de diversas máquinas eletrônicas programáveis, conhecidas como caça-níqueis, as
quais  continham  insumos  de  origem  estrangeira  internadas  irregularmente  no  País.  2.
Arquivamento em relação ao crime de contrabando, fundado na extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva  estatal  ocorrida em 30/04/2011, considerando a data do fato
30/04/2003,  momento  da  apreensão/lacração  dos  bens.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal,
considerando prematuro o arquivamento em razão dos crimes remanescentes não investigados.
Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Conforme
se verifica existe promoção ministerial anterior (fls. 183/184) no sentido de que não obstante os
fatos tipificados no artigo 334, CP, objeto do auto de infração e termo de apreensão, estejam
prescritos,  é  necessária  a  investigação  da  existência  de  associação  criminosa  de  caráter
permanente prevista no art. 288, CPB para a prática dos crimes de contrabando dos componentes
das MEPs, crime contra a economia popular e contravenção de jogo ilegal, sem prejuízo de outras
condutas relacionadas, como lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. 5. No caso, em que pese
as reiteradas baixas  dos  autos à  Delegacia  de Polícia  Federal,  nenhum ato  investigatório  foi
realizado  no  sentido  de  apurar  os  fatos  apontados  pela  requisição  ministerial.  Existência  de
diligências com reais possibilidades de esclarecer o ocorrido, há muito requeridas, que ainda não
foram efetivadas. 6. Apreensão ocorrida em 30/04/2003. Pena máxima cominada de 4 (quatro)
anos de reclusão. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva
estatal (CP, art. 109, IV). Homologação do arquivamento em relação ao crime tipificado no artigo
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334 do CP. 7. Arquivamento prematuro em relação aos demais crimes apontados pelo próprio
MPF, sobre os quais o Procurador da República oficiante não se manifestou. 8. Prosseguimento
da  investigações,  mediante  o  retorno  dos  autos  ao  Procurador  da  República  oficiante,  para
prosseguir na persecução penal, nos termos do Enunciado nº 691 da 2ª CCR.

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.

204. Processo: JFRS/SLI-5002336-
03.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 529/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. 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$ 3.177,00. 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 às práticas reiteradas de delitos 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, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

205. Processo: JFRS/SLI-5002488-
51.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 530/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. 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$ 1.317,15. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da
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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 às práticas reiteradas de delitos 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, 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.

206. Processo: JF-SOR-0007240-62.2016.4.03.6110-
INQ

Voto: 626/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Possíveis
irregularidades  no  Programa  Bolsa  Família.  Relatório  de  Fiscalização  elaborada  pela  CGU
informou que algumas unidades familiares do município de Salto/SP, apresentavam indícios de
renda  per  capita  superior  à  estipulada  no  programa.  Arquivamento  promovido  pelo  MPF por
atipicidade da conduta por não restar comprovada a existência de fraude. Discordância do MM.
Juiz Federal, por considerar presentes indícios do cometimento do delito. Remessa dos autos a
esta 2ª CCR. Aplicação do art. 28 do CPP. Ausência de elementos que comprovem a intenção da
investigada  em  obter  vantagem  indevida.  Pelo  núcleo  familiar  foi  recebido  benefício
esporadicamente por não ter permanecido nas regras do Programa. Não consta afirmação falsa
que pudesse levar a erro acerca da situação financeira familiar, nem tampouco evidencia-se dolo
por parte da declarante.  A investigada acreditava ter direito ao benefício,  o que acaba sendo
confirmado pelas declarações de renda e de patrimônio prestadas à época. Após o recebimento
inicial do benefício houve alteração da renda da unidade familiar sendo a família excluída do
programa. Demonstrado nos autos que a beneficiária é pessoa humilde e que sua família conta
com  recursos  financeiros  extremamente  restritos  uma  vez  que  apenas  ela  encontra-se,  no
momento, empregada e mantendo o sustento de cinco membros da família. De acordo com as
regras do referido programa, as alterações de renda não ensejam, necessária e automaticamente,
a  exclusão  do  beneficiário  (Decreto  n°  5.209/2004,  arts.  21  e  25).  Não  verificação,  no  caso
concreto, de dolo na conduta da investigada. Insistência no arquivamento.

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

207. Processo: JF/SP-0002042-25.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 521/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

208. Processo: JF/SP-0008860-90.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 629/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

83



Ata da 671ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00049218/2017

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

Ementa: MATÉRIA:Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  de  crime  de  estelionato
contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §3º),  em  razão  da  realização  de  saques  realizados  por  ex-
companheira, após o óbito do titular de aposentadoria por invalidez, no período de 07/2013 a
05/2014. Promoção de arquivamento embasada na aplicação do princípio da insignificância, tendo
em vista o valor do prejuízo causado à Autarquia Federal apurado de R$ 8.695,47. Discordância
do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Da análise dos autos
é possível verificar a inexistência de prejuízo ao INSS e de dolo da investigada em causar lesão à
Previdência  Social.  A investigada  era  companheira  e  dependente  do  beneficiário  com  quem
conviveu por dez anos até o seu falecimento, constando como declarante na certidão de óbito e
Procuradora  do  beneficiário  junto  ao  INSS,  portanto,  acreditava  possuir  direito  aos  saques.
Posteriormente a investigada promoveu ação judicial, tendo reconhecido o direito à pensão por
morte, com início do pagamento em 02/10/2014. 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.

209. Processo: JF/URA-NOTCRI-0001486-
36.2016.4.01.3802

Voto: 519/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UBERABA/MG

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de falso testemunho (CP, art.
342). Suposta contrariedade entre as declarações prestadas por duas testemunhas arroladas pelo
reclamante,  relacionadas  com  o  intervalo  da  jornada  de  trabalho,  porquanto  a  primeira
testemunha disse que o intervalo intrajornada sempre foi de uma hora, a segunda afirmou que
dispunha de uma hora de intervalo em um dia dos cinco trabalhados. Promoção de arquivamento
fundada na ausência de potencialidade lesiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV da
LC  nº  75/93.  Diante  da  contradição  entre  os  depoimentos  o  Juiz  do  Trabalho  valeu-se  da
confissão do preposto da ré de que o autor não dispunha do intervalo de uma hora em dez dias
por mês. A partir do que consta nos autos, as versões das testemunhas não são antagônicas, mas
sim, apresentam percepção da realidade de forma diferente, no que toca à quantidade de dias na
semana em que o reclamante usufruía do intervalo intrajornada. Também não é possível concluir
que as testemunhas soubessem que o seu relato não correspondia à realidade ou que tinha o
propósito de ludibriar o juízo. Ausência de indícios de má-fé ou de vontade livre e consciente de
prestar  declaração  falsa  perante  o  juízo.  Dolo  não  evidenciado.  Falta  de  justa  causa  para
persecução penal. Insistência no arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

210. Processo: 1.00.000.014453/2016-33 Voto: 722/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA FALSIFICAÇÃO DE ANILHA DO IBAMA (CP, ART. 296, II).
DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  REVISÃO  (CPP,  ART.  28).  COMPETÊNCIA  FEDERAL.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar os crimes descritos no art. 29 da Lei nº 9.605/98 e no
art. 296, II, do CP, tendo em vista a posse de animais sem autorização do IBAMA, sendo um deles
com suspeita de estar com anilha contrafeita. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu
o declínio de atribuições à Justiça Estadual, por entender que os fatos narrados não atraem a
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competência da Justiça Federal.  3.  O MM. Juiz Federal  discordou da manifestação ministerial
apenas em relação ao crime do art. 296, II, do CP (falsificação do selo ou sinal público). 4. A
atribuição para apuração da conduta ora em análise  adulteração de anilha do IBAMA  é do
Ministério  Público  Federal,  uma  vez  que  fere  o  interesse  da  autarquia  federal  ambiental  na
preservação de seu sistema de fiscalização e controle do comércio ilegal de espécimes da fauna.
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 do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

211. Processo: DPF/RDO/PA-00133/2010-INQ Voto: 718/2017 Origem: GABPRM2-TNVR - 
TATIANA DE NORONHA VERSIANI
RIBEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME DE DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR (CP,  ART.  171,  §  2º,  III).
REVISÃO  (ART.  28  DO  CPP  C/C  O  ART.  62,  IV  DA  LC  Nº  75/93).  PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 171, § 2º, III, do CP (defraudação de
penhor), consistente na alienação, não consentida pelo credor, em meados de setembro de 2007,
de garantia pignoratícia  referente a financiamento rural com recursos provenientes do Fundo
Constitucional  de  Financiamento  do  Norte   concedida  ao  Banco  da  Amazônia  S/A  Agência
Redenção/PA. 2. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com
fundamento na prescrição. 3. O MM. Juiz Federal discordou do arquivamento, por entender que a
a prescrição somente ocorrerá em setembro de 2019. 4. Assiste razão ao Magistrado. Como a
pena  máxima  atribuída  ao  crime  em  questão  é  de  5  (cinco)  anos  de  reclusão,  o  prazo
prescricional é de 12 anos (CP, art. 109, III), de modo que a prescrição somente se consumará em
setembro de 2019. 5.  Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

212. Processo: DPF/SR-AL-00258/2016-INQ Voto: 755/2017 Origem: GABPR2-EAC - EDGARD 
DE ALMEIDA CASTANHEIRA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

213. Processo: SRPF-AP-00028/2012-INQ Voto: 748/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de falsificação de documento e uso de documento falso. Relato
da apresentação de diploma de graduação (de instituição de ensino particular)  possivelmente
falso perante Conselho Estadual  de Educação do Amapá.  Revisão de declínio  de atribuições
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Incidência da Súmula nº 104 do STJ: Compete à Justiça
Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a
estabelecimento  particular  de  ensino.  Ademais,  a  Súmula  n°  546  do  STJ  dispõe  que:  A
competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da
entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
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órgão  expedidor.  Ausência  de elementos  de informação capazes de justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

214. Processo: 1.14.004.001860/2016-55 Voto: 855/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Trata-se  de  manifesto  coletivo  assinado  por  moradores  do  Projeto  de
Assentamento Jundiá, município de Ruy Barbosa/BA, noticiando que determinado morador estaria
provocando intrigas na região do referido assentamento mediante a invasão de terras, ameaça e
agressões físicas e verbais aos moradores da região. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª
CCR/MPF). No aspecto penal, verifica-se que as vítimas dos possíveis delitos são os próprios
representantes e não o INCRA ou a União.  Prejuízo  suportado por  particulares.  Ausência  de
qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

215. Processo: 1.16.000.003590/2016-82 Voto: 664/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Noticiante  teria  sido  vítima  de  um  golpe  praticado  pelo
representante de empresa, que teria ofertado uma mala de viagem, bem como algumas revistas,
mediante a apresentação de um cartão com a bandeira Visa ou Master e o pagamento do frete
dos bens. 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 atuar no caso. 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.

216. Processo: 1.17.000.001553/2016-01 Voto: 714/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

217. Processo: 1.19.005.000192/2016-52 Voto: 886/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BALSAS-MA

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

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Notícia  da  oferta
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fraudulenta de cursos de mestrado e doutorado, mediante cobrança de taxa de inscrição e pedido
de doações a empresários locais, em nome da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, no
Município de Barão de Grajaú/MA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª
CCR). Após diligências, não ficou constatado qualquer prejuízo à Universidade Pública Federal.
Conduta  que  visa  causar  lesão  ao  patrimônio  de  particulares.  O  nome  e  o  símbolo  da
Universidade foram utilizados apenas na construção do ardil, para atrair as vítimas. Falsidade dos
documentos direcionada a ludibriar particulares, não a instituição de ensino 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.

218. Processo: 1.22.001.000436/2016-41 Voto: 819/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330). Representante legal de
empresa  de  telefonia  teria  descumprido  ordem  da  Justiça  Estadual  para  que  efetuasse  o
cancelamento de plano. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). O mero
envio de ofício à Anatel sobre o pedido de cancelamento do plano não atrai o interesse federal e a
competência do Ministério Público Federal, considerando que o descumprimento da ordem judicial
de juízo estadual foi atribuído a diretores de empresa privada, e não pela Agência Reguladora.
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.

219. Processo: 1.23.000.002046/2015-06 Voto: 922/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de falsidade ideológica e estelionato (CP,
arts.  299  e  171§3º).  Notícia  que  dirigentes  de  instituições  privadas  em  detrimento  dos
alunos/clientes objetivando obter vantagens financeiras e atuar na ilegalidade, utilizavam-se de
procedimento  manifestamente  proibido  para  expedir  diplomas,  mediante  o  aproveitamento
extraordinário de estudos, numa espécie de terceirização ou oferta indireta de curso superior.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Não foram atingidos
bens,  serviços ou qualquer outro  interesse da União que justifiquem atrair  a  competência  da
Justiça Federal. O objetivo do crime era atingir diretamente bem particular. Não houve prática de
fraude ou apresentação de documentos falsos perante o MEC. Tratou-se de acerto particular entre
instituição e clientes, e entre as próprias instituições, gerando violações aos direitos dos alunos
enquanto consumidores.  Incidência da Súmula nº 104 do STJ: Compete à Justiça Estadual o
processo  e  julgamento  dos  crimes  de  falsificação  e  uso  de  documento  falso  relativo  a
estabelecimento  particular  de  ensino.  Ademais,  a  Súmula  n°  546  do  STJ  dispõe  que:  A
competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da
entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
órgão  expedidor.  Ausência  de elementos  de informação capazes de justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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220. Processo: 1.33.010.000116/2015-18 Voto: 882/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CONCORDIA-SC

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar o uso de documento público federal
falso (certidão de dívida ativa) em procedimento licitatório estadual. Crime, em tese, de uso de
documento falso (CP, art. 304). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Súmula 546 do STJ: A competência para processar e julgar o
crime  de  uso  de  documento  falso  é  firmada  em  razão  da  entidade  ou  órgão  ao  qual  foi
apresentado  o  documento  público,  não  importando  a  qualificação  do  órgão  expedidor.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

221. Processo: 1.34.001.007494/2016-85 Voto: 857/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Obtenção de vantagens por parte de
trabalhador, pela venda de benefícios trabalhistas concedidos por empresa privada. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Conduta que veio à tona quando o
investigado prestou declarações na qualidade de testemunha em reclamação trabalhista onde
afirmou ter obtido vantagens de amigos ao ceder-lhes seu benefício trabalhista, consistente numa
passagem aérea que, segundo a empresa, não pode ser concedida a terceiros. O simples fato da
conduta ter sido narrada em audiência trabalhista não atrai a competência federal. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

222. Processo: 1.36.000.000061/2016-34 Voto: 715/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar o crime previsto no art. 171, § 2º, II, do CP (alienação ou
oneração  fraudulenta  de  coisa  própria).  Possível  venda  ilegal  de  lotes  por  beneficiários  do
Programa Nacional de Crédito Fundiário  PNCF. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32  da  2ª  CCR).  Eventual  prejuízo  em detrimento  de  particulares,  quais  sejam,  terceiros  que
eventualmente tenham comprado os imóveis. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse
da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Expedição de ofício à Polícia Federal,
requisitando a instauração de inquérito policial, caso tal medida ainda não tenha sido adotada,
para análise de eventuais  crimes da competência federal  (delitos que envolvam a destinação
irregular de verbas públicas do PNCF). Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

223. Processo: 1.11.000.001169/2015-32 Voto: 726/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA FRAUDE NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE EX-
SERVIDORA MUNICIPAL.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  PEDIDO  DE
REANÁLISE  DE  DECISÃO  PROFERIDA PELA 2ª  CCR.  LESÃO  DIRETA E  ESPECÍFICA À
UNIÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO PROCURADOR DA REPÚBLICA DESIGNADO PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato autuada a partir de manifestação
apresentada por vereador do município de Paripueira/AL, comunicando suposta prática do crime
de estelionato majorado (CP, art.  171, § 3º),  tendo em vista suposta fraude na declaração de
Imposto de Renda de Pessoa Física  IRPF de ex-servidora do referido município. Consta, ainda,
da notícia-crime que a conduta ilícita visava o recebimento de restituição de imposto de renda. 2.
O il. Promotor de Justiça da Comarca de Paripueira/AL encaminhou os autos à Procuradoria da
República em Alagoas, por entender que, no caso, a competência é da Justiça Federal, haja vista
que o suposto delito foi praticado em detrimento da Receita Federal. 3. O il. membro do Ministério
Público Federal, por sua vez, promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,
alegando que a conduta gerou prejuízo aos cofres públicos municipais, uma vez que a suposta
fraude foi  realizada  em declaração de imposto  de renda de  servidora pública municipal,  não
havendo, dessa forma, interesse público federal que justifique a atuação do MPF. 4. Esta 2ª CCR,
na  655ª  Sessão  Ordinária,  realizada  no  dia  08/08/2016,  à  unanimidade,  deliberou  pela  não
homologação do declínio de atribuição, entendendo que A obtenção de restituição indevida do
Imposto de Renda mediante o emprego de fraude acarreta lesão aos cofres públicos federais, por
isso resta patente a lesão direta e específica à União. 5. O il. Procurador da República designado
para  dar  prosseguimento  à  persecução  penal  solicitou  à  2ª  Câmara  a  reanálise  da  decisão
proferida na Sessão nº 655, aduzindo que a premissa fática em que se escorou a decisão é
inexistente, haja vista que não teria ocorrido qualquer restituição de imposto de renda, tendo sido
essa  expressão  utilizada  na  notícia  que  inaugurou  o  procedimento  de  forma  absolutamente
equivocada. 6. Conquanto não tenha ocorrido a obtenção de restituição indevida de imposto de
renda, a conduta ora em análise  fraude na declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física  foi
praticada em detrimento de serviços e interesse da Receita Federal, o que atrai a competência da
Justiça  Federal  para  análise  do  caso,  conforme  o  teor  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  da
República. 7. Devolução dos autos ao Procurador da República designado para prosseguir na
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
ao Procurador da República designado para prosseguir na persecução penal, nos termos do voto
do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  Dr.  José  Adonis  Callou  de  Araújo  Sá  e  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

224. Processo: DPF/PE-00438/2013-INQ Voto: 901/2017 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos delitos tipificados no art. 161, § 1º, II, do Código Penal.
Suposta doação realizada por ex-prefeito do Município de Vitória de Santo Antão/PE, de terrenos
da extinta Rede Ferroviária Federal,  com a condição de os beneficiários retirarem os trilhos e
construírem as edificações.  Área invadida é  de domínio  do DNIT,  uma vez que em razão da
extinção da RFFSA, foi transferida a propriedade dos bens imóveis operacionais para o DNIT, nos
termos do art. 8º da Lei n.º 11.483/2007, estando os mesmo arrendados à Companhia Ferroviária
do Nordeste  CFN. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos no ano de
2007. Pena máxima cominada em abstrato de 06 (seis) meses de detenção. Prazo prescricional
de 03 anos (CP, art. 109, VI). 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
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de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

225. Processo: JF/CE-0005148-04.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 598/2017 Origem: GABPR2-CWBG - 
CARLOS WAGNER BARBOSA 
GUIMARAES

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

Ementa: Inquérito Policial. O presente procedimento foi instaurado para apurar o crime previsto no art. 293
do CP (falsificação de papéis públicos). Apresentação de DARF falsificado, mediante autenticação
com padrão diverso do utilizado pelo Banco arrecadador, para comprovar pagamento perante a
receita federal, no valor de R$ 325,78 (trezentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos),
atribuída  à  contribuinte  pessoa  física.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências  finalizadas  pela  Polícia  Federal  não  sendo  possível  determinar  a  autoria  da
falsificação. Fato ocorrido em 05/07/2005. Investigada, conta hoje com 69 anos de idade, por meio
de Advogado constituído juntou Laudo médico indicando a ocorrência de AVC que acarretou perca
da memória. Ouvida informou não se lembrar da DARF mas que havia um contador responsável
por suas declarações de imposto de renda, não se recordando de sua identidade. O filho da
investigada, aduziu que não tinha conhecimento do documento objeto do IPL, já que à época dos
fatos não residia com sua mãe, e que ela apresenta sinais  de perda de memória e diversos
problemas neurológicos. Ausência de outros elementos que indiquem de forma precisa indícios
suficientes 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

226. Processo: JF/SINOP-INQ-0003475-
34.2012.4.01.3603

Voto: 725/2017 Origem: GABPRM2-MAF - MALE 
DE ARAGAO FRAZAO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 297, § 4º, DO CP.
REVISÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar os supostos crimes previstos no art.
297, § 4º, do CP, no art. 337-A do CP e no art. 2°, II, da Lei n° 8.137/90, praticados, em tese, por
representantes legais de pessoa jurídica que deixaram de proceder à correta anotação na CTPS
do empregado. 2. Promoção de arquivamento quanto aos crimes do art. 337-A do CP e do art. 2°,
II, da Lei n° 8.137/90, pela aplicação do princípio da insignificância. Quanto ao crime de omissão
de  registro  em  CTPS,  a  il.  Procuradora  oficiante  à  época  promoveu  o  arquivamento  e,
subsidiariamente,  o  declínio  do  feito  à  esfera  estadual.  3.  O MM.  Juiz  Federal  determinou  o
arquivamento do IPL quanto aos crimes do art. 337-A do CP e do art. 2°, II, da Lei n° 8.137/90,
acolhendo os fundamentos  do MPF.  No entanto,  discordou tanto  do arquivamento quanto do
declínio em relação ao crime do art. 297, § 4°, do CP. 4. A 2ª Câmara, na 621ª Sessão Ordinária,
realizada no dia 27/05/2015, à unanimidade, deliberou pela não homologação do arquivamento e
do declínio, designando outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal quanto ao
crime do art. 297, § 4º, do CP. 5. O il. Procurador da República designado determinou a remessa
dos autos a esta 2ª Câmara, solicitando a reconsideração da decisão proferida na Sessão nº 621,
aduzindo, entre outros motivos, que este Colegiado, recentemente, em caso análogo, entendeu
pela absorção do crime do artigo 297, § 4º, do CP pelo crime de sonegação previdenciária. 6. O
caso é de absorção do crime do art. 297, § 4º, pelo crime do art. 337-A, ambos do Código Penal,
já que a omissão/inserção de dados falsos na CTPS foi praticada como meio para a consumação
da sonegação de contribuição previdenciária. Precedente do STJ (AgRg no AREsp 386.863/MG,
Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  06/08/2015,  DJe
26/08/2015).  7.  Esse  também  é  o  entendimento  do  Conselho  Institucional  do  MPF  quando
reformou decisão proferida por esta 2ª CCR nos autos do procedimento nº 1.25.000.000894/2013-
36. 8. Reconsideração da decisão proferida na Sessão nº 621 e homologação do arquivamento
quanto ao crime de omissão de registro em CTPS.
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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.

227. Processo: PRM/JAL-3427.2016.000064-7-INQ Voto: 892/2017 Origem: GABPRM1-CARJ - 
CARLOS ALBERTO DOS RIOS 
JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de estelionato majorado (art.  171, § 3º, do CP) praticado em
desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Recebimento indevido de auxílio-doença,
concomitantemente ao exercício de outras atividades laborais particulares a partir de um video
encaminhado pela  parte  empregadora que mostra  o investigado praticando montaria  em uma
festa de rodeio. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação do INSS que o
auxílio foi obtido de forma regular, sem fraude. As perícias médicas realizadas afirmam que o
periciado encontra-se incapaz para realizar suas atividades laborativas. Ouvido em sede policial,
informou que não desempenha atividade laborativa e pratica montaria como medida de laser.
Diligências  realizadas pela  Polícia  Federal  não  logrou  colher  indícios  da  prática  de  atividade
laborativa pelo investigado. 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.

228. Processo: SR/DPF/PI-00552/2016-IPL Voto: 667/2017 Origem: GABPRM1-PAESN - 
PATRICK AUREO EMMANUEL DA 
SILVA NILO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

229. Processo: TRF3-0014829-57.2014.4.03.6181-
IPL

Voto: 727/2017 Origem: SAORI/PRR3ª - SEÇÃO 
DE AÇÕES ORIGINÁRIAS E 
CRIMINAIS DA PRR 3ª REGIÃO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

230. Processo: 1.10.001.000120/2016-71 Voto: 587/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de desobediência (CP, art. 330). Representações encaminhadas
pela Justiça do Trabalho para apuração do descumprimento de decisões que determinaram os
depósitos  de  valores  em  contas  judiciais  no  curso  de  ações  trabalhistas,  reconhecida  a
responsabilidade  subsidiária  do  Departamento  Estadual  de  Pavimentação  e  Saneamento
DEPASA (Autarquia pública estadual)  sobre débitos trabalhistas de empregados de empresas
privadas. Encontram-se apensadas a estes autos outros 12 (doze) procedimentos que apuram os
mesmos fatos, os quais contabilizam, pelo menos, 21 (vinte uma) ações trabalhistas. Revisão do
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Denota-se não haver descumprimento deliberado e
intencional da decisão judicial.  Em sede de defesa nas ações trabalhistas,  o DEPASA alegou
impossibilidade orçamentária e financeira para fazer frente ao pagamento dos valores e informou
ainda que no momento em que houvesse liquidez para o cumprimento do crédito,  os valores
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disponibilizados seriam bloqueados para o cumprimento da determinação judicial, e depositados
na sua integralidade na conta judicial vinculada ao processo, à disposição da Justiça. Nos autos
da  NF  1.10.001.000113/2016-79,  consta  às  fls.  232  o  cumprimento  da  decisão  judicial  via
BACENJUD, consoante defendido pela própria autarquia, como modus operandi mais adequado
para a situação.  Naqueles autos há comunicação interna dirigida ao Procurador oficiante  nas
ações trabalhistas da impossibilidade do cumprimento das decisões devido a falta de recursos
orçamentários  e  financeiro.  Assim,  a  existência  de  informações  sobre  as  dificuldades
orçamentárias  da  Autarquia,  afasta,  do  ponto  de  vista  fático,  a  desobediência  ao  ato  judicial
alegado.  Verifica-se,  ainda,  previsão  expressa  de  sanção  de  natureza  processual  civil  (pena
pecuniária)  para  o  caso de descumprimento,  pelo  que  se afasta  a  configuração  do  crime de
desobediência.  Aplicação do Enunciado 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.  Atipicidade.
Homologação do arquivamento.

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

231. Processo: 1.14.000.002486/2015-64 Voto: 757/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º). Notícia acerca de sonegação fiscal praticados por gestores de empresas privadas. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informação  da  Receita  Federal  de  que  não  há
procedimento fiscal, encerrado ou em andamento, em desfavor das empresas envolvidas, porém,
os fatos expostos justificam a inclusão em lista para fiscalização. 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.

232. Processo: 1.16.000.003616/2016-92 Voto: 672/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3°).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigada, supostamente, teria tido seu benefício junto
ao INSS conseguido de forma fraudulenta, sendo considerada trabalhadora rural,  quando não
teria sido. Morte da investigada conforme Relatório de Pesquisa juntado aos autos. Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, I). Homologação do arquivamento.

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

233. Processo: 1.20.000.000296/2016-96 Voto: 546/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Notitia criminis inqualificada enviada pelo Ministério Público do Estado do Mato
Grosso relativa à possível prática de crimes contra o sistema financeiro nacional (Lei 7.492/86,
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artigo 22, parágrafo único). Relato acerca de conduta perpetrada pelo então ex-chefe da casa civil
daquele Estado em que a remessa de valores não declarados ao exterior se dava por interpostas
pessoas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento encaminhado à DPF
para instauração de investigação preliminar. Diligências realizadas. Denuncia anônima registrada
por  meio  do  disque  denúncia  da  Diretoria  de  Inteligência  da  Polícia  Militar/MT.  Os principais
investigados já desempenharam ou desempenham cargos relevantes no meio empresarial e no
Governo  do  Mato  Grosso  e  foram alvos  de  investigações  e  operações  criminais.  Noticia  da
existência de ação penal em trâmite na Comarca de Cuiabá, dando conta do envolvimento do
principal investigado em crimes contra a Administração Pública, quando da concessão irregular de
benefícios  fiscais  para  várias  empresas  de  Mato  Grosso.  Em  que  pese  verificadas  diversas
viagens realizadas pelos investigados e seus familiares ao exterior,  não foi possível identificar
nenhum indício da prática dos delitos contida na noticia crime. 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.

234. Processo: 1.22.001.000386/2016-01 Voto: 670/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3°).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposto recebimento indevido de benefício previdenciário
de aposentadoria por idade, em prejuízo do INSS, o qual induziu a erro mediante ardil consistente
na simulação de falso período de exercício de atividade rural.  Morte da investigada conforme
Relatório de Pesquisa juntado aos autos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Homologação
do arquivamento.

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

235. Processo: 1.23.005.000048/2015-11 Voto: 668/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício, por meio do qual o Tribunal de
Justiça do Pará encaminha cópia dos principais atos judiciais realizados no bojo de ação penal, na
qual fora prolatada sentença condenatória em face dos investigados, como incursos no crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, para que seja realizada a persecução penal relativa ao crime de
sonegação  fiscal  de  tributos  (Lei  8.137/90).  Não  pagamento  de  tributos  sobre  os  proventos
oriundos do tráfico. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de crédito tributário
definitivamente  constituído  em  desfavor  dos  contribuintes  investigados.  Crime  de  natureza
material,  cuja  ocorrência  depende da constituição definitiva  do crédito  tributário.  Aplicação do
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC
36.070/RS,  Rel.  Min.  Jorge Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  21/08/2014;  HC 243.889/DF,  Rel.  Min.
Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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236. Processo: 1.24.001.000292/2016-59 Voto: 674/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do envio de cópia do Procedimento oriundo do Ministério Público
do Trabalho. Suposta prática de crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90). Possível prática de
irregularidades  por  empresários  que,  ao  repassarem  as  contribuições  associativas  para  o
sindicato, estariam repassando como doação que são deduzidas na Declaração de Imposto de
Renda.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  crédito  tributário
definitivamente  constituído  em  desfavor  dos  contribuintes  investigados.  Crime  de  natureza
material,  cuja  ocorrência  depende da constituição definitiva  do crédito  tributário.  Aplicação do
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC
36.070/RS,  Rel.  Min.  Jorge Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  21/08/2014;  HC 243.889/DF,  Rel.  Min.
Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

237. Processo: 1.24.003.000095/2016-10 Voto: 716/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta divulgação ilegal de áudios e manifestações ministeriais referentes à
Operação Desumanidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de
que a divulgação se deu após a deflagração da segunda fase da operação. Tal conduta não é
indício de participação em ato criminoso. As evidências convergem no sentido de que a origem da
obtenção das gravações não foi ilegal e sua entrega aos investigados (jornalistas), protegida pelo
sigilo constitucional da fonte. 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.

238. Processo: 1.25.011.000128/2016-95 Voto: 562/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de  Fato.  Relatório  advindo  de  denominada  “Fonte  Anônima”  e  intitulado
“Relatório aos Procuradores Estaduais e Federais do Estado do Paraná e Mato Grosso do Sul”, no
qual traça uma análise de todos os atos constitutivos, alterações contratuais e demais registros
das empresas que fazem parte de determinado grupo econômico, pertencente a membros de
tradicional  família  de município do Estado do Paraná,  concluindo pela possível  ocorrência  de
indícios da prática de crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90). Vieram aos autos cópia
digitalizada do PIC 1.25.001.000344/2016-07, instaurado pela PRM de Dourados/MS, com base
no mesmo Relatório e inexistentes novos elementos de prova. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Comunicação demasiadamente genérica, não indicando qualquer ato concreto
que  evidencie  a  efetiva  sonegação  de  tributos,  tendo  por  base  essencialmente  suposições
superficiais, além de apócrifa. Pesquisa realizada no banco de dados da Justiça Federal indica a
existência de  execuções fiscais em desfavor de empresas do grupo por créditos datados entre os
anos de 2005 a 2007. Nenhuma das hipóteses houve comunicação ao MPF de qualquer indício
de fraude, elemento indispensável para a configuração do crime. Em relação a eventuais fraudes
levadas a efeito posteriormente às citadas ações,  inexistência de crédito tributário definitivamente
constituído.  Natureza  material  do  delito.  Súmula  Vinculante  nº  24 do STF.  Ausência  de  justa
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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.

239. Processo: 1.28.000.000056/2013-51 Voto: 547/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: MATÉRIA: Inquérito Civil  Público. Suposto crime de desobediência (CP, art.  330) por parte de
agentes  públicos  do  Município  de  Natal/RN.  Investigados  que  teriam deixado  cumprir  ordem
judicial em matéria de saúde, envolvendo tutela antecipada e sentença, emanadas no bojo de
processo judicial que determinou sequestro de valores do Município. Revisão do arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Para a configuração do crime de desobediência não basta apenas o
descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda
os seguintes requisitos: 1) 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.  Requisitos  não  atendidos  no  caso.
Previsão expressa de  sanção de  natureza  processual  civil  (pena  pecuniária)  para  o  caso de
descumprimento no fornecimento dos medicamentos. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

240. Processo: 1.28.200.000212/2015-99 Voto: 710/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). O MPF
ajuizou ação  penal  ante  a  percepção indevida,  entre  março e  dezembro  de 2010 de valores
oriundos  de  benefício  previdenciário  (aposentadoria  por  invalidez)  titularizado  pelo  pai  da
denunciada, após o óbito deste ocorrido em 12.09.2008. Além disso, a denúncia imputou-lhe a
realização  de  dois  empréstimos  fraudulentos,  em  14.05.2010  e  02.06.2010  junto  à  Bancos
privados,  também  contraídos  em  nome  do  de  cujus.  Durante  às  investigações,  na  fase
inquisitorial, a investigada e sua irmã apontaram que o representado neste PIC, advogado, teria
sacado parte dos valores do benefício previdenciário, vertidos após a morte do titular. No curso da
ação  penal,  a  ré,  em  resposta  à  acusação,  disse  ter  sido  orientada  pelo  advogado,  ora
representado, a realizar alguns dos saques objeto da denúncia, tendo a ele, inclusive, entregado o
cartão magnético da aposentadoria e a respectiva senha. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Realizadas as diligências instrutórias mediante oitivas dos envolvidos e da análise
de todos os documentos, as suspeitas não foram comprovadas. Além das meras declarações das
irmãs, sendo a primeira a principal acusada da autoria delitiva, nada há de concreto que indique o
suposto envolvimento do causídico em qualquer  dos  fatos criminosos  sob  análise.  O fato  da
cliente ter contactado o advogado e a ele entregue documentos para movimentar possíveis ações
previdenciárias,  não  indica  a  prática  de  qualquer  crime  sem  nenhuma  outra  prova  que  a
corrobore.  Ademais,  as  imputações  formuladas  pela  acusada  em  ação  penal,  sugere  mais
estratégia de defesa, com negativa de autoria e aferição da responsabilidade penal à outrem.
Ausência de elementos 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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241. Processo: 1.29.009.000588/2015-32 Voto: 851/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Procedimento  preparatório  instaurado  para  apurar  notícia  formulada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão  do  MPF,  acerca  da  ocorrência  de  sequestro  internacional  de
determinada criança.  Arquivamento  promovido  perante  a  1ª  CCR/MPF que não  conheceu da
remessa e encaminhou os autos à 2ª CCR/MPF, por entender configurada, em tese,  infração
penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências empreendidas no âmbito do
MPF informam que no âmbito da Polícia Federal a investigação foi concluída sem indiciados e o
inquérito  policial  arquivado  por  ausência  de  materialidade.  A Promotoria  de  Justiça  Cível  da
Comarca informou que o procedimento administrativo instaurado foi arquivado. Pelo Juízo da 3ª
Vara Cível foi encaminhado cópia da Ação de Guarda com antecipação de tutela indeferida e
mantida em 2ª instância.  Existência de acordo em relação à guarda, firmado entre as partes,
perante a Justiça do Uruguai. Inexistência do alegado sequestro internacional ante a existência de
ações judiciais tramitando em ambos os países e acordo perante a justiça Uruguaia que segundo
o  denunciante  vem  sendo  cumprido.  Ausência  de  indícios  da  prática  de  infração  penal.
Homologação do arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.

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

242. Processo: 1.30.001.005254/2016-95 Voto: 676/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de contrabando (CP, art. 334-A), em razão da apreensão de 03
(três)  Máquinas  Eletrônicas  Programáveis  (MEPs)  nas  dependências  de  estabelecimento
comercial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apreensão ocorrida em 04/09/2008.
Pena máxima cominada de 4 (quatro) anos de reclusão. Extinção da punibilidade (CP, art. 107,
IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, IV). Homologação do arquivamento.

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

243. Processo: 1.30.009.000242/2016-02 Voto: 729/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Noticia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Manifestação sigilosa
apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Noticia que beneficiária  de
pensão por  morte,  decorrente  do falecimento de cônjuge,  estaria  recebendo indevidamente o
benefício, por ter constituído nova entidade familiar. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diligencias demonstraram que a representada recebe pensão por morte de cônjuge,
que  detinha  o  cargo  de  policial  federal,  na  forma  da  Lei  nº  8.112/90.  O fato  da  beneficiária
constituir  nova  entidade  familiar  não  afasta,  por  si  só,  o  direito  à  manutenção  do  benefício
previdenciário, por não estar inserido entre as hipóteses de perda do direito à pensão por morte,
ou perda da qualidade de beneficiário, na Lei que a regula. 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.
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244. Processo: 1.15.000.001453/2016-41 Voto: 713/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Procedimento Preparatório instaurado para apurar possível omissão ilegal do dever de apuração
inerente à atividade policial, após a Polícia Federal ter sido, supostamente, comunicada acerca da
compensação de cheques furtados perante a Caixa Econômica Federal  CEF. A 7ª CCR/MPF
analisou os fatos sob a ótica do controle externo da atividade policial e remeteu os autos a esta 2ª
Câmara, tendo em vista a notícia de fatos delituosos que não foram investigados, praticados em
detrimento da CEF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Quanto à matéria criminal,
o il. Procurador da República oficiante já encaminhou cópia dos autos à PR/CE  considerando que
o crime teria ocorrido na cidade de Fortaleza/CE , para as providências 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.

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

245. Processo: JF/MG-0047730-29.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 840/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  ESTELIONATO  MEDIANTE  COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE CHEQUE FALSIFICADO DE CORRENTISTA DA CAIXA ECONÕMICA FEDERAL
(CP, ART. 171). MPF: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO DO LOCAL DO DA OBTENÇÃO
DA VANTAGEM ILÍCITA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ. (CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV). LOCAL DO
DANO EFETIVO À VÍTIMA FOI ONDE A VÍTIMA POSSUI CONTA. AFASTAMENTO EPISÓDICO
DA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 70 DO CPP PARA VIABILIZAR A COLHEITA DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. COMPETÊNCIA CRIMINAL DO LOCAL DO BANCO SACADO. MANUTENÇÃO
DA COMPETÊNCIA EM BELO HORIZONTE/MG.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar
suposto crime de estelionato (CP, art. 171), consistente na compensação de cheque falsificado de
correntista de agência bancária da Caixa Econômica Federal localizada em Belo Horizonte/MG. 2.
O il. Procurador da República oficiante, considerando que o cheque foi depositado na conta de
empresa com sede em São Paulo/SP, entendeu que a vantagem indevida lá foi obtida e requereu
o declínio de atribuição ao Juízo Federal daquela localidade. 3. O MM. Juiz Federal, por sua vez,
recebeu  a  manifestação  como  arquivamento  indireto  e  manteve  a  competência  para
conhecimento da matéria, sob a alegação de que a jurisprudência dominante do STJ teria fixado a
competência  para  processamento  e  julgamento  desse  delito  no  local  da  agência  da  vítima,
determinando a remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, para fins do art. 28
do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Segundo a súmula 48 do STJ, compete ao Juízo do local
da vantagem ilícita  processar e julgar  crime de estelionato cometido mediante  falsificação de
cheque.  5.  A 3ª  Seção  do  STJ,  no  entanto,  ao  apreciar  o  CC  nº  143.621/PR,  evoluiu  seu
entendimento no sentido de que a competência territorial  para a persecução penal relativa ao
estelionato mediante clonagem e alteração do numerário de cheque é fixada pelo local onde se
encontra o banco sacado. Precedentes do STJ: CC 143.621/PR, Rel. Ministro Rogério Schietti
Cruz,  3ª  Seção,  DJe  07/06/2016;  CC  136.853/MG,  Rel.  Ministro  Ericson  Maranho
(Desembargador  Convocado  do  TJ/SP),  3ª  SEÇÃO,  DJe  19/12/2014;  e  CC 138.537/SP,  Rel.
Ministro Félix Fischer, 3ª Seção, DJe 18/03/2015. 6. Ademais, conforme assinalam os artigos 70 e
563 do CPP, a competência territorial, por ser relativa, é passível de prorrogação, incumbindo ao
investigado demonstrar o efetivo e concreto prejuízo no momento oportuno. Dessa forma, no caso
em exame, a definição do juízo criminal da agência bancária da vítima, longe de gerar lesão ao
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investigado,  contribui  de  forma  mais  significativa  para  a  efetividade  da  persecução  penal,
mormente na realização de diligências probatórias. 7. Voto pela manutenção da competência no
Juízo  Federal  de  Belo  Horizonte/MG.  8.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução.

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

246. Processo: JF-RJ-0510703-02.2016.4.02.5101-
INQ

Voto: 652/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar o falso reconhecimento da autenticidade, por
Ofício de Notas,  das cópias de passaporte francês de cidadã francesa residente no Brasil  na
condição de estudante, que foram apresentadas na Delegacia de Imigração. Suposto crime de
falsidade ideológica (CP, art. 299). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A despeito
de as cópias falsamente autenticadas haverem sido apresentadas à Polícia Federal, a situação
em análise não ofende bens,  serviços ou interesses da União,  uma vez que as investigadas
demonstraram sequer saber que as cópias divergiam do documento original, tendo prontamente
esclarecido o desencontro de informações. O reconhecimento da autenticidade das cópias pelas
autoridades  cartorárias,  sem a  apresentação  do  documento  original,  revela-se  especialmente
grave,  merecendo  minuciosa  investigação,  até  porque  tal  conduta  cartorária  pode  estar  se
repetindo em diversas outras ocasiões, comprometendo a higidez do sistema notarial estadual.
Sabe-se que são os Ofícios de Nota serventia subordinada às autoridades estaduais. Inexistência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

247. Processo: JF-AM-0016383-32.2016.4.01.3200-
INQ

Voto: 938/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  PRESCRIÇÃO  PELA  PENA  ANTECIPADA  (VIRTUAL).
DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO  (CPP,  ART.  28).  INAPLICABILIDADE.  ENUNCIADO  28
DESTE  COLEGIADO.  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
06/05/2005 a 06/06/2008. 2. A Procuradora da República promoveu o arquivamento com base na
prescrição antecipada (virtual), argumentando que a provável pena concreta a ser aplicada quase
que certamente não atingirá  um patamar  que  permita  ao Estado exercer  seu poder punitivo,
ressaltando  que  não  se  trata  de  mera  prescrição  virtual,  e  sim  de  verdadeira  ausência  de
interesse  processual  para  a  propositura  da  ação  penal.  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,
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em junho de 2008, a prescrição da pretensão punitiva estatal dar-se-á em 2020. 7. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

248. Processo: JF/CE-0000066-26.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 599/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Crime de moeda falsa
(CP, 289, §1º). Repasse de duas (02) cédulas no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) no comércio.
Ausência  de  indícios  de  autoria  e  de elementos  que  permitam traçar  uma linha  investigativa
eficaz. Impossibilidade de realização de outras diligências aptas a elucidar as investigações. Fato
ocorrido em 27/10/2011. Aplicação do Enunciado nº 60 da 2ª CCR (É cabível o arquivamento de
procedimento investigatório referente ao crime de moeda falsa quando a quantidade e o valor das
cédulas, o modo que estavam guardadas pelo agente, o modo de introdução ou a tentativa de
introdução em circulação, o comportamento do agente ou as demais circunstâncias indicarem
ausência de conhecimento da falsidade ou de dolo do agente e sendo inviável ou improvável a
produção de  prova  em sentido  contrário,  inclusive pelo  decurso  do tempo -  108ª  Sessão de
Coordenação, de 7.3.2016. Insistência no arquivamento.

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

249. Processo: JF/CE-0000409-51.2017.4.05.8100-
PIMP

Voto: 576/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º),  consistente  no  recebimento  indevido  do  benefício  de  auxílio-doença  concomitante  com
licença-maternidade, no período de 23.02.2013 a 28.02.2013. Prejuízo aos cofres públicos no
valor de R$ 242,81 (duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos). O Procurador da
República promoveu o arquivamento com base na evidente ausência  de dolo,  bem como no
princípio da insignificância. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62-
IV da LC n. 75/93. Pagamento irregular do benefício previdenciário referente a apenas 6 (seis)
dias do mês de fevereiro de 2013. Absoluta irrelevância da conduta típica. Dolo não comprovado.
Aplicação analógica da Orientação nº 04, 2ª CCR/MPF: orienta aos membros do MPF que oficiam
na área criminal a dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de
inquérito policial e determinar, se assim o entender, o arquivamento das peças de informação i)
relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do
último saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii)  quando não houver prova de dolo no
saque de até três benefícios previdenciários. Manutenção do arquivamento.

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

250. Processo: JF/CE-0003372-66.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 602/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de declarações anônimas feitas em 2011, com o fim de apurar
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possível prática de crime de terrorismo praticado por aluno da Universidade Federal do Ceará (Lei
nº 13.260/16, art. 2º, §1º, I e V). O investigado possuiria perfil extremista, seria simpatizante de
grupos terroristas islâmicos e teria realizado postagens em rede social declarando a intenção de
efetuar, até o fim de 2011, um atentado na universidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Após  inúmeras  diligências  realizadas  pela  Polícia  Federal,  incluindo  busca  e
apreensão na residência e oitiva do investigado, de sua namorada e de outras pessoas próximas
a ele, não foram encontrados e-mails, chats, mensagens ou outras informações que revelassem
intenção,  preparação ou planejamento para realização de atentado, ataque ou qualquer outro
crime. Os depoentes foram categóricos em afirmar que tudo não passou de uma brincadeira,
sendo o investigado pessoa que não possui perfil violento, tampouco interesse por armas de fogo
ou terrorismo. Os fatos investigados se trataram de brincadeiras, de péssimo gosto, praticadas por
estudantes universitários, não configurando as condutas como atos de terrorismo. Ausência de
justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

251. Processo: JF/CE-0007140-05.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 655/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência do crime de tráfico internacional de drogas
(Art.  33 c/c  o  art.  40,  I,  da Lei  nº  11.343/06),  tendo em vista  as declarações prestadas pelo
indiciado, preso em flagrante delito no dia 26/03/2012, momento em que tentava embarcar para a
Europa  portando  entorpecentes  adquiridos  no  exterior  através  de  pessoas  residentes  em
Tabatinga/AM. O investigado afirmou que teria recebido as substâncias ilícitas de duas pessoas,
sendo o presente inquérito instaurado para fim de identificá-las. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Não há elemento probatório que permita concluir, sem qualquer
dúvida, quem teriam sido as pessoas responsáveis pela entrega de substâncias entorpecentes ao
acusado. Em relação a um dos suspeitos, o indiciado relatou o possível assassinato do mesmo
em disputa relacionada ao tráfico de drogas no Amazonas. A outra pessoa suspeita, a partir de
consulta à base de dados e apresentação de fotografias, o indiciado não reconheceu o indivíduo.
Ausência de indícios suficientes de autoria.  Aplicação da Orientação nº 26/20161 da 2ª CCR.
Inexistência  de  diligências  capazes de alterar  o  panorama probatório  atual.  Homologação do
arquivamento.

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

252. Processo: JF-DF-0036175-51.2016.4.01.3400-
RPCR

Voto: 564/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: Termo Circunstanciado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Suposta prática
do delito de difamação (CP, art. 139) e do crime de moeda falsa (CP, 289, §1º). Repasse de uma
(01) cédula no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para depósito em agência lotérica. A atendente
da loteria teria escrito na nota recebida os dizeres escrevi na nota para que você não tente passá-
la  para  outra  pessoa,  como  fez  comigo,  causando constrangimento  perante  as  pessoas que
estavam no local. Perícia realizada atestou que a falsificação não era grosseira, apresentando
forte semelhança com cédula verdadeira. Ausência de indícios de autoria e de elementos que
permitam traçar uma linha investigativa eficaz. Impossibilidade de realização de outras diligências
aptas a elucidar as investigações. Fato ocorrido em 25/03/2014. Aplicação do Enunciado nº 60 da
2ª CCR (É cabível o arquivamento de procedimento investigatório referente ao crime de moeda
falsa quando a quantidade e o valor das cédulas, o modo que estavam guardadas pelo agente, o
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modo de introdução ou a tentativa de introdução em circulação, o comportamento do agente ou as
demais circunstâncias indicarem ausência de conhecimento da falsidade ou de dolo do agente e
sendo inviável ou improvável a produção de prova em sentido contrário, inclusive pelo decurso do
tempo - 108ª Sessão de Coordenação, de 7.3.2016. Insistência no arquivamento.

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

253. Processo: JF/MG-NOTCRI-0064053-
12.2016.4.01.3800

Voto: 526/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
PRODUTO  DESTINADO  A  FINS  TERAPÊUTICOS  OU  MEDICINAIS  (CP,  art.  273,  §1º-B).
CONTRABANDO (CP, ART. 334-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À
SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possíveis  crimes  de
falsificação,  corrupção,  adulteração  ou  alteração  de  produto  destinado  a  fins  terapêuticos  ou
medicinais (CP, art. 273, §1º-B) e de contrabando (CP, art. 334-A), em decorrência da apreensão
de medicamentos anabolizantes de origem estrangeira desacompanhados de documentação de
regular internalização no país. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
do feito com suporte no princípio da insignificância, em razão do valor dos tributos devidos ser de
R$ 2.029,60. Discordância do Magistrado ante a considerável quantidade de anabolizantes de
fabricação  estrangeira  apreendidos.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  CCR/MPF.  3.  Foram
interceptadas e retidas nas dependências da Empresa Brasileira  de Correios e Telégrafos no
centro de triagem de encomendas em Belo Horizonte/MG, remessas contendo mercadorias de
origem estrangeira (Chile, Paraguai e Argentina) sem comprovação de regular entrada no país e
com indícios de estarem legalmente proibidas, com predominância de esteroides anabolizantes
injetáveis destinados a uso veterinário, mas comumente aplicados em humanos. 4. Assim, pela
existência de indícios de transnacionalidade quanto à origem dos medicamentos, a competência
para o processamento e julgamento do crime do art. 273, § 1º-B, I, do CP é da Justiça Federal. 5.
A natureza do produto importado ilicitamente  anabolizantes  impõe maior rigor na adoção do
princípio da insignificância, uma vez que tem efeito nocivo à saúde e, consequentemente, deve
ser rígido o controle de sua comercialização no território nacional. 6. Designação de outro membro
do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

254. Processo: JF/MG-0034529-67.2016.4.01.3800-
NOTCRI

Voto: 935/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, INC. IV, DA LC 75/93. INSERÇÃO DE DADOS
FALSOS EM CTPS E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 297, §4º,
E  ART.  337-A,  III).  MPF:  ARQUIVAMENTO  DO  CRIME  DO  ART.  337-A,  III,  DO  CP,  PELA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO, E DECLINAÇÃO
DE COMPETÊNCIA PARA JULGAR O CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM CTPS.
DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO  QUANTO  À  INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME PREVISTO NO ART. 297, § 4º, CP. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA CONSUNÇÃO.  INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática dos crimes de falsa
anotação em CTPS (CP, art. 297, § 4º) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
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337-A, III). 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento relativamente ao
crime de sonegação de contribuição previdenciária pela extinção da punibilidade, nos termos do
art.  69 da Lei  nº  11.941/2009,  tendo em vista  o  pagamento integral  do débito,  e  requereu o
reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para julgar o crime tipificado no art. 297, §
4º,  do  CP,  ao  argumento  de  que  a  anotação  do  vínculo  de  trabalho  é  direito  subjetivo  do
trabalhador, incidindo, in casu, a Súmula 62 do STJ. 3. A Juíza Federal acolheu a promoção de
arquivamento no tocante ao crime previsto no art. 337-A do Código Penal, e firmou a competência
da Justiça Federal para processar e julgar o crime tipificado no art. 297, § 4º, do CP. 4. No tocante
ao crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A, III), o arquivamento do feito
é medida que se impõe, uma vez que houve o pagamento integral do débito tributário, aplicando-
se o Enunciado nº 52 deste  Colegiado:  O pagamento integral  do débito  tributário  extingue a
punibilidade e autoriza o arquivamento da investigação e da ação penal pelo MPF. 5. A respeito da
questão da inserção de dados falsos em CTPS, o Enunciado nº 27 da 2ª CCR estabelece a
atribuição do Ministério Público Federal para a realização da persecução penal nos casos dos
delitos previstos no art. 297, §§ 3º e 4º, do Código Penal. 6. Todavia, o caso é de absorção do
crime do art. 297, § 4º pelo crime do art. 337-A, III, ambos do Código Penal, já que a inserção de
dados falsos na CTPS foi praticada como meio para a consumação da sonegação de contribuição
previdenciária.  7.  Essa  posição,  inclusive,  encontra-se  em harmonia  com a  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça (AREsp 386863, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18/06/2015; Aresp
012926,  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz,  13/08/2014;  Resp 1323867,  Rel.  Min.  Marco Aurélio
Bellizze, 06/05/2013; EREsp 1154361/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, Dje 06/03/2014;
HC 114.051/SP,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  5ª  Turma,  DJe  25/04/2011).  8.  Em caso  análogo,  o
Conselho  Institucional  do  MPF,  reformando  decisão  proferida  pela  2ª  CCR,  entendeu  pela
absorção do crime previsto  no art.  297,  § 4º,  do Código Penal  pelo  crime de sonegação de
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 9. Integral homologação do arquivamento.

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

255. Processo: JF-OUR-0000372-23.2016.4.03.6125-
INQ

Voto: 700/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 25ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
OURINHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO (ART. 171, § 3º C/C ART. 14, II, DO CP)
POR MEIO DE AÇÃO JUDICIAL. MPF: ARQUIVAMENTO POR ATIPICIDADE. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV). AFIRMAÇÕES CONTRADITÓRIAS EM AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO A CONCESSÃO
DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  POSSIBILIDADE.  OFENSA A  INTERESSE  DA UNIÃO.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado por requisição do MPF, tendo em vista que a indiciada
propôs ação judicial perante a Justiça Federal, em 2010, objetivando a condenação do INSS na
concessão em seu favor do benefício assistencial de prestação continuada da LOAS, tendo, para
tanto, afirmado na referida demanda que não trabalhava desde os 19 anos de idade e que estaria
inválida. Por outro lado, em 2014, propôs nova ação contra a Autarquia Previdenciária, na qual
pleiteava a concessão de sua aposentadoria por idade, dessa vez afirmando que teria trabalhado
ininterruptamente na lavoura até completar a idade necessária à fruição do benefício requerido. 2.
O il. Procurador da República promoveu o arquivamento dos autos, por não vislumbrar na conduta
empregada pela investigada uma perfeita adequação típica com o delito de estelionato, não se
identificando,  tampouco,  que  a  apresentação  de  informações  falsas  visando  a  obtenção  do
benefício assistencial possa, isoladamente, ser etiquetada como artifício apto a induzir o Juízo
previdenciário em erro, tampouco que as informações apresentadas enquadrem-se como ardil. 3.
O Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Ourinhos/SP discordou da promoção de arquivamento, visto
que o caso em análise não se amolda a uma simples alteração da verdade dos fatos, tendo a
investigada mentido com a intenção de obter vantagem indevida mediante ardil. 4. O tipo penal
capitulado no artigo 171, § 3º, do Código Penal não excluiu da incidência da norma as hipóteses
em que a fraude  é  aplicada por  meio  de processo judicial.  5.  A investigada,  faltando com a
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verdade ao médico perito judicial, e tentando induzi-lo a erro, afirmou na primeira ação, visando a
caracterização de sua deficiência, que não trabalhava desde os seus 19 anos por motivos de
limitações  de  saúde,  o  que  apurou-se  não  corresponder  à  realidade.  Do  mesmo  modo,  na
segunda demanda, afirmou perante a autoridade administrativa do INSS, em procedimento de
Justificação Administrativa, que teria trabalhado ininterruptamente até completar a idade mínima
para se aposentar,  inclusive  na propriedade rural  de uma das testemunhas que a desmentiu
categoricamente.  6.  As circunstâncias dos acontecimentos permitem inferir  que a intenção da
investigada  era,  de fato,  obter  uma vantagem indevida  mediante  ardil,  induzindo  a Autarquia
Previdenciária, o perito judicial e o juízo em erro. A consumação do delito só não se concretizou,
aparentemente, em razão da contradição das afirmações trazidas nas duas demandas, porque
antagônicas, levantando suspeita, principalmente porque as versões contadas pela investigada
variaram conforme os requisitos necessários ao benefício pretendido em cada momento. 7. Ainda
que se considerasse apenas a conduta da investigada para vislumbrar eventual atipicidade do
estelionato judicial, remanesce eventual crime de falso testemunho das pessoas que, em juízo e
administrativamente, confirmaram as versões inverídicas da indiciada naquelas demandas. Não
houve diligência nesse aspecto, tampouco investigação para se apurar eventual participação dos
advogados, já que a própria investigada afirmou que acredita ter sido um erro de formatação
ocorrido  na  sua  ação  anterior  que  teria  levado  o  Poder  Judiciário  a  acreditar  em  eventual
afastamento laboral por parte da declarante, o que leva a possível suspeita de participação de
terceiros na consecução dos fatos apurados. 8. Designação de outro membro do Parquet Federal
para prosseguir na persecução penal.

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

256. Processo: JF/PR/UNI-5000102-
33.2016.4.04.7014-IP - Eletrônico 

Voto: 771/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UNIÃO DA VITÓRIA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  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. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime
tipificado no art.  334 do CP,  em decorrência  da apreensão de mercadorias estrangeiras pela
investigada. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento
no  princípio  da  insignificância,  haja  vista  o  valor  dos  tributos  sonegados (R$ 9.781,00)  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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

257. Processo: JF-RJ-INQ-0507940-
28.2016.4.02.5101

Voto: 824/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CPP,  ARTIGO  28  C/C  LC  75/93,  ARTIGO  62,  INCISO  IV).  POSSÍVEIS
CRIMES  PRATICADOS  POR  PRESIDENTE  DE  CONSELHO  REGIONAL  DE  QUÍMICA.
AUSÊNCIA DE ATOS DE INVESTIGAÇÃO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato
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instaurada  em  virtude  de  representação  sigilosa,  na  qual  foram  noticiadas  supostas
irregularidades  ocorridas  no  âmbito  do  Conselho  Regional  de  Química  da  3ª  Região.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu, de plano, o arquivamento do feito, por entender que
a notitia criminis apenas menciona suposições e conjecturas a respeito da lisura na gestão do
Conselho Regional de Química da 3ª Região, sem mencionar qualquer dado concreto que possa
constituir indício da prática de crime a ensejar a instauração de apuração nesse sentido. 3. O Juiz
Federal discordou do arquivamento aduzindo que a leitura da peça dá conta de fatos concretos
que não deveriam ser ignorado sem qualquer diligência.  Ainda, especificamente em relação à
contratação irregular de servidores, ressaltou que o fato ensejou a instauração de inquérito civil,
autuado na PR/RJ, o que denota relevância das informações. 4. Somente após o exaurimento das
diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir,
sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer,
de forma segura,  o arquivamento do processo. 5. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

258. Processo: JFRJ/NTR-0000920-
16.2011.4.02.5102-INQ

Voto: 628/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).  APREENSÃO  DE
MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  PRESCRIÇÃO  EM
PERSPECTIVA, ANTECIPADA OU VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª
CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPE PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime
de  contrabando,  previsto  no  artigo  334-A do  Código  Penal,  tendo  em vista  a  apreensão  de
máquinas  eletrônicas  programáveis  para  exploração  de  jogos  de  azar  (caça-níquel),  em
estabelecimento comercial.  2. Promoção de arquivamento fundada na prescrição da pretensão
punitiva pela pena em concreto a ser eventualmente aplicada. 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de
Niterói/RJ indeferiu o pedido ministerial por entender ser inadmissível a extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética. 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. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

259. Processo: JFRS/SLI-5000326-
83.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 595/2017 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.  CRIME  DE  ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA  (CP,  ART.  288).
ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA AUSÊNCIA DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  PERMANÊNCIA E
ESTABILIDADE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 do CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO
FLAGRANTE DENOTAM LIAME DE PERMANÊNCIA ENTRE OS AGENTES. ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de

104



Ata da 671ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00049218/2017

associação criminosa (CP,  art.  288),  tendo em vista  a prisão em flagrante dos indiciados em
abordagem realizada  por  policiais  rodoviários  federais,  sendo apreendido  no  veículo  em que
estavam  rádios  comunicadores  que  serviriam  para  comunicação  com  outros  comparsas.  Os
indiciados já foram denunciados pelo crime de contrabando (CP, art. 334-A), visto que na mesma
situação foi apreendida carga de cigarros de origem estrangeira. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento, por entender não haver elementos suficientes para imputar o
delito de associação criminosa, visto que, em que pese o grau de profissionalismo da conduta dos
investigados, não foram verificados durante a investigação elementos que demonstrassem uma
estrutura  organizada  e  com  graus  de  estabilidade.  3.  O  Magistrado  Federal  discordou  da
promoção de arquivamento,  alegando que  as  circunstâncias do flagrante  denotam a possível
existência  de  um  liame  de  permanência  entre  os  agentes.  4.  Os  fatos  trazidos  evidenciam
atividade típica de grupo criminoso, formado por pelo menos 4 (quatro) pessoas, que se dedicam
à criminalidade relacionada à comercialização de cigarros importados ilegalmente. 5. Consta dos
autos a utilização de batedores, que são os indiciados presos em flagrante, com os quais foram
encontrados celulares e rádios, bem como a utilização de veículo roubado, o que evidencia que o
grupo se programou para a prática criminosa. Alguns participantes, inclusive, conseguiram fugir do
flagrante.  6.  As circunstâncias do delito  indicam certo  grau de profissionalismo por  parte  dos
indiciados, restando comprovada a materialidade em relação ao crime de associação criminosa. 7.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

260. Processo: JF/SP-0001786-53.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 618/2017 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. 

261. Processo: PRM/JAL-3427.2013.000161-3-INQ Voto: 868/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JALES/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). A investigada teria
recebido indevidamente benefício do Bolsa Família, constatado a partir de divergência quanto à
renda  per  capta  de  seu  grupo  familiar.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências realizadas apuraram que as informações prestadas pelos agentes da Prefeitura são no
sentido de erro de digitação (com dados de renda per capta inferior), descaracterizando qualquer
dolo  por  parte  da  investigada.  Nada obstante,  as  informações  prestadas por  ela  aos  órgãos
públicos são compatíveis com seu padrão de vida. Nota-se, portanto, que não há elementos de
informação a apontar o animus fraudandi por parte da investigada. Ausência de justa causa para
instauração de investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

262. Processo: TRE-SP-CON-0000044-
68.2016.6.26.0117

Voto: 923/2017 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE SÃO PAULO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  ELEITORAL  (LEI  DAS  ELEIÇÕES   LEI  N.
9.504/97,  ART.  33,  §4º).  MPF:  ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1.Trata-se de
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Procedimento Investigatório instaurado para apurar o crime previsto no art. 33, §4º, da Lei das
Eleições  Lei n. 9.504/97, tendo em vista a divulgação de pesquisa eleitoral sem o devido registro
perante  o  Tribunal  Superior  Eleitoral.  2.  Consta  dos  autos  que  o  investigado  teria  divulgado
mensagens  no  aplicativo  WhatsApp  contendo  planilha  e  estatística  de  pesquisa  eleitoral,
apresentando dados referentes a uma suposta pesquisa de opinião pública referente ao pleito
eleitoral do Município de Anastácio/SP. 3. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento
do apuratório entendendo não haver tipificação do delito, uma vez que a pesquisa apresentada
era verdadeira, e não fraudulenta. Discordância do Magistrado. 4. Somente após o exaurimento
das diligências  capazes de  esclarecer  o  ocorrido,  é  que  o  Ministério  Público  Federal  poderá
concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve
requerer, de forma segura, o arquivamento do processo. 5. No caso, há diligências que podem ser
realizadas  com  vistas  a  elucidar  a  configuração  ou  não  da  infração  penal.  O  procedimento
investigatório está instruído apenas com o boletim de ocorrência, o auto de exibição e apreensão,
fotografias  de  mensagens  via  WhatsApp  e  a  representação  eleitoral,  o  que  não  se  mostra
suficiente para se concluir que a pesquisa divulgada não fosse fraudulenta. 6. Assim, existindo
diligências passíveis de melhor elucidar os fatos, prematuro o arquivamento do presente caderno
apuratório.  7.  Designação de outro membro do Ministério Público Eleitoral  para prosseguir  na
persecução penal.

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

263. Processo: JF-SJR-0007120-65.2015.4.03.6106-
APE

Voto: 550/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 6ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP

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

Ementa: AÇÃO PENAL.  APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.  28  DO CPP C/C LC 75/93,  ART.  62,  IV.
CRIME DE DESCAMINHO (CP,  ART.  334,  REDAÇÃO ANTERIOR À LEI  N.  13.008/14).  NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 89 DA LEI Nº 9.099/95 E 77 DO
CP.  IMPOSSIBILIDADE  DA  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  1.  Crime  de
descaminho (CP, art. 334, redação anterior à Lei n. 13.008/14). Réu que importou e transportou
mercadorias de origem estrangeira sem que fosse deduzido o recolhimento tributário pertinente. 2.
O Procurador da República deixou de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo
ao argumento de que se verifica a provável reiteração de condutas delitivas idênticas ao objeto
deste feito, visto que o acusado possui uma lista longa de condutas reiteradas e antigas da prática
de descaminho em inúmeras  comarcas,  não se  podendo falar  no atendimento  dos  requisitos
subjetivos exigidos pelo artigo 89 da Lei 9.099/95 e de que trata o inciso II,  do artigo 77, do
Código Penal. 3. Discordância do Juiz Federal, por entender que todos os feitos apontados foram
arquivados,  exceto  um que aguarda a extinção  da punibilidade  pelo  cumprimento integral  da
suspensão condicional do processo. Autos remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c
art. 62, IV, da LC 75/93. 4. Os arts. 89 da Lei nº 9.099/95 e 77 do CP estabelecem requisitos
objetivos e subjetivos para o deferimento do benefício de suspensão condicional do processo. 5.
Requisito objetivo: pena mínima cominada ao crime não pode superar 1 ano. No caso, a pena
mínima do crime de descaminho, previsto no artigo 334, do Código Penal, pelo qual o réu foi
denunciado é de 1 (um) ano de reclusão, esse requisito encontra-se preenchido. 6. Os demais
requisitos  de  admissibilidade  são:  a)  inexistência  de  processo  em  curso;  b)  inexistência  de
condenação anterior por crime; c) que o condenado não seja reincidente em crime doloso; e, por
fim,  d)  requisito  de  ordem  subjetiva:  a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  social  e
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do
benefício. 7. Na hipótese dos autos, exige-se, além daqueles requisitos previstos expressamente
na Lei nº 9.099/95, que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do
agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício, o que não
se  mostra  presente,  visto  que  o  réu  possui  uma índole  delitiva  contumaz,  consagrada  pelos
inúmeros  ilícitos  penais  já  praticados,  não  estando  preenchidos,  assim,  os  requisitos  que
autorizariam a suspensão condicional da pena previstos no artigo 77, inciso II, do Código Penal. 8.
O não preenchimento de requisito de admissibilidade impede o oferecimento da benesse pelo
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Ministério Público Federal. Precedente do STJ: (STJ - Quinta Turma, RESP 200802194638, Jorge
Mussi,  DJE : 30/11/2009) 9. Insistência na negativa da proposta de suspensão condicional do
processo e prosseguimento da ação penal.

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

264. Processo: TRF4-5007614-40.2015.4.04.7002-
ACR - Eletrônico 

Voto: 820/2017 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 4ª REGIÃO

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

Ementa: AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIMES PREVISTO NO ART.
334,  §1º,  D,  DO  CP.  CONDENAÇÃO  ESTABELECIDA NO  MÍNIMO  LEGAL.  DIVERGÊNCIA
RELACIONADA AO PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS PARA O OFERECIMENTO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECUSA DO JUÍZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DO ART. 28 DO CPP. SÚMULA 696 DO STF. CONHECIMENTO DA REMESSA. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA POSSÍVEL OFERECIMENTO DA PROPOSTA. 1. Ação
Penal em que o investigado foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 334, §1º, d do
CP, tendo em vista que adquiriu e transportou, em 06/11/2013, diversas mercadorias importadas
irregularmente, iludindo o pagamento dos direitos e impostos devidos pela entrada no país. 2. Em
primeiro grau de jurisdição, após a condenação do réu pelo cometimento do crime de descaminho
(art.  334,  do  CP),  o  órgão  ministerial  atuante  junto  no  primeiro  grau  declinou  não  oferecer
proposta  de  suspensão  condicional  do  processo,  pois  as  circunstâncias  do  delito,  como
quantidade  de  mercadoria  e  dissimulação  visando  dificultar  a  fiscalização,  impediriam  a
concessão do benefício. Por outro lado, conforme informação dos autos, a Procuradoria Regional
da República reputou cabível  o  benefício  previsto  no art.  89 da Lei  nº  9.099/95,  visto  que a
condenação do réu foi estabelecida no mínimo legal. 3. O TRF4, considerando a divergência entre
os  órgãos  do  Ministério  Público  Federal  de  primeira  e  segunda  instâncias  no  tocante  à
possibilidade  de  oferecimento  de  proposta  de  suspensão  condicional  do  processo,  decidiu
formular questão de ordem e solvê-la no sentido de determinar a remessa dos autos a esta 2CCR,
com fulcro no art. 28 do CPP. 4. O art. 89 da Lei nº 9.099/95 e o art. 77 do CP estabelecem
requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento do benefício de suspensão condicional do
processo. O primeiro requisito objetivo consiste na pena mínima cominada ao crime, que não
pode superar 01 (um) ano, estando preenchido no presente caso. 5. Os demais requisitos de
admissibilidade são: a) inexistência de processo em curso; b) inexistência de condenação anterior
por crime; c) que o condenado não seja reincidente em crime doloso; e, por fim, d) requisito de
ordem subjetiva: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente,
bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. 6. Na hipótese dos
autos,  exige-se,  além daqueles requisitos previstos expressamente na Lei  nº  9.099/95,  que a
culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  social  e  personalidade  do  agente,  bem  como  os
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício, o que não se mostra presente,
visto que o réu possui uma índole delitiva evidente, consagrada pela quantidade de mercadoria
irregularmente  importada  e  dissimulação  visando  dificultar  a  fiscalização,  não  estando
preenchidos, assim, os requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena previstos no
artigo 77,  inciso II,  do Código Penal.  7.  O não preenchimento de requisito de admissibilidade
impede o oferecimento da benesse pelo Ministério Público Federal. Precedente do STJ: (STJ -
Quinta Turma, RESP 200802194638, Jorge Mussi, DJE : 30/11/2009) 8. Insistência na negativa da
proposta de suspensão condicional do processo e prosseguimento da ação penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

265. Processo: 1.17.000.000680/2016-84 Voto: 555/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP,
ART, 299). INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. ATRIBUIÇÃO DE PROCURADOR
DA REPÚBLICA COM  OFÍCIO  NA PRM-GUARULHOS/SP.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  na
PR/ES para apurar possíveis crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e sonegação fiscal (Lei
nº 8.137/90, art. 1º e 2º) atribuído aos representantes legais de empresa privada pela prática de
interposição fraudulenta de terceiros no registro de operações de comércio exterior. 2. A Receita
Federal do Brasil apurou a interposição fraudulenta de pessoas para a realização de operações
de comércio  exterior,  com a  ocultação  dos  reais  adquirentes.  3.  O Procurador  da  República
oficiante  na  PR/ES entendeu  que  a  importação  supostamente  fraudulenta  ocorreu  perante  a
Alfândega de Guarulhos/SP, onde a Declaração de Importação foi registrada, local de ingresso
das mercadorias, onde se deu o desembaraço aduaneiro e a redução dos tributos, sendo apenas
a investigação administrativa dos fatos iniciado na Alfândega de Vitória/ES, por distribuição interna
de atribuições da Receita Federal, unicamente em virtude da sede da empresa autuada ser no
município  capixaba.  Com  isso,  considerando  o  local  da  apreensão  das  mercadorias  e  do
desembaraço aduaneiro, declinou da atribuição para a PRM-Guarulhos/SP. 4. O Procurador da
República oficiante na PRM-Guarulhos/SP suscitou conflito negativo de atribuições, por entender
que o presente feito guarda clara conexão com o Inquérito Policial n. 0000648-92.2015.4.02.5001,
instaurado  no  âmbito  da  circunscrição  da  PR/ES.  Ressaltou,  ainda,  que  os  fatos  narrados
denotam a consunção entre os tipos penais capitulados nos artigos 299 do CP (crime meio) e o
crime tributário do art. 1º da Lei n. 8.137/90 (crime fim), sendo o local do delito onde ocorreu a
omissão de pagamento no ato de registro da respectiva Declaração de Importação, que se dá por
meio  eletrônico,  não  tendo,  assim,  ocorrido  qualquer  conduta  criminosa  no  âmbito  da
circunscrição da PRM-Guarulhos/SP. 5. No caso ora analisado, apura-se a prática do crime de
falsidade ideológica (CP, art. 299), que se consuma, em regra, com a inserção de informações
inverídicas  no  documento,  independente  do  resultado.  Logo,  aplica-se  à  presente  hipótese  o
disposto no art.  69, I,  c/c art. 70, 1ª parte, ambos do CPP, de modo que a competência para
processar e julgar o crime em comento deve ser fixada pelo lugar da infração  onde se consumou
considerando a facilidade para angariar elementos probatórios de autoria e materialidade delitiva.
6.  Ressalte-se,  por  oportuno,  que,  apesar  de  a  Receita  Federal  não  ter  feito  referência  ao
subfaturamento das mercadorias importadas de modo a configurar possível crime de descaminho,
ainda assim a competência permaneceria em Guarulhos/SP, visto que foi lá o local em que as
mercadorias ingressaram no solo  brasileiro,  não havendo informação de apreensão em outro
local. 7. A existência do Inquérito Policial n. 0000648-92.2015.4.02.5001 em andamento no âmbito
do 5º Ofício Criminal de Vitória, em que pese tratar dos mesmos fatos (interposição fraudulenta de
pessoas), apura procedimento de importação para ocultar os reais adquirentes relativo a empresa
diversa  da  que  teria  se  utilizado  da  investigada  nesses  autos,  não  havendo  elementos  que
permitam afirmar suposta continência sob a ótica processual penal. 8. Atribuição de Membro do
Ministério Público Federal com ofício na PRM-Guarulhos/SP.

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

266. Processo: 1.18.003.000232/2016-13 Voto: 937/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.
CRIME DE COMÉRCIO ILÍCITO DE ANABOLIZANTES (CP, ART. 273). CONDUTA AUTÔNOMA
DO INVESTIGADO.  AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO ACERCA DO MODUN OPERANDI  DA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RIO VERDE/GO. 1. Procedimento Investigatório Criminal
instaurado para apurar  condutadas relacionadas ao mercado ilícito  de anabolizantes (CP,  art.
273), tendo em vista a deflagração pela Polícia Federal da Operação Ciclo Final. Por meio de
quebra  de  sigilo  de  informações  telemáticas,  identificou-se  a  participação  do  investigado,
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residente em Mineiros/GO, como sendo um dos membros da organização criminosa responsáveis
pela  comercialização  dos  produtos  junto  ao  consumidor  final.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante em Rio Verde/GO encaminhou os autos à Procuradoria da República de Guarulhos/SP,
ao argumento de que o investigado, além de pedir os produtos anabolizantes para si, intermediou
a venda para outras pessoas, uma vez que todos os produtos eram remetidos pela organização
criminosa  ao  endereço  do  comprador.  Com  isso,  conforme  apurado,  estaria  nitidamente
demonstrado que o investigado atuava como intermediador entre os compradores e a organização
criminosa. Assim, considerando a existência de Ação Penal em trâmite na 5ª Vara Federal de
Guarulhos/SP que apura os fatos referentes à organização criminosa investigada na Operação
Ciclo Final, há liame entre as condutas do investigado e dos demais integrantes da organização,
estando  a  competência  firmada  naquele  juízo.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  em
Guarulhos/SP suscitou o presente conflito negativo de atribuições, ante a constatação de que o
investigado, a exemplo da grande maioria dos revendedores/distribuidores, manteve-se à margem
de qualquer envolvimento consciente com as organizações criminosas denunciadas na Operação
Ciclo Final, conforme demonstrado nos autos, e foi a razão de o mesmo não ter sido denunciado
na Ação Penal que tramita na 5ª Vara Federal de Guarulhos/SP. 4. As informações carreadas aos
autos denotam que o investigado atuava de forma autônoma quanto à captação de seus próprios
clientes,  não  possuindo conhecimento ou ingerência  no aparato  das  organizações criminosas
desvendadas  na  Operação  Ciclo  Final.  5.  Todos  os  revendedores  comercializavam  produtos
anabolizantes também de outros laboratórios/fornecedores e nenhum deles era constrangido a
cláusula de exclusividade com as organizações desbaratadas na Operação Ciclo Final. O deslinde
da referida operação culminou por lançar luzes sobre o ainda muito hermético submundo dos
anabolizantes  no  Brasil,  que  funciona  e  se  dirige  fundamentalmente  a  específicos  nichos  de
mercado, sobretudo academias de musculação, lojas de suplementos alimentares e congêneres.
6. A circunstância de terem sido desbaratadas as organizações-alvo da Operação Ciclo Final não
quer dizer que os revendedores/distribuidores tenham cessado suas atividades. Ao contrário, é
bastante provável que o comércio continue, agora em atendimento a demanda por produtos de
outros fornecedores.  7.  Pelo  conhecimento do presente conflito  negativo  de atribuições e,  no
mérito, por sua procedência para reconhecer a atribuição da Procuradoria da República em Rio
Verde/GO.

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

267. Processo: DPF-CRA/MS-0006/2015-INQ Voto: 746/2017 Origem: SJUR/PRM-MS - SETOR 
JURIDICO DA PRM/CORUMBA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  USO  DE  DOCUMENTO
IDEOLOGICAMENTE FALSO (CP, ART. 304 C/C ART. 299). APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO
FALSO PERANTE AGENTES FEDERAIS. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 32 DA 2ª
CCR). CRIME PRATICADO CONTRA INTERESSE DA UNIÃO. SÚMULA 546 STJ. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar a possível prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304
c/c art. 299), uma vez que o investigado, cidadão boliviano, apresentou Termo de Nascimento
inautêntico  no  setor  de  imigração  da  Delegacia  Federal  de  Ponta  Porã/MS com o  intuito  de
receber uma permissão para viajar  para o Paraguai.  Mediante a apresentação do documento
falso, os agentes verificaram que contra o indiciado havia um mandado de prisão em aberto em
decorrência  de  Ação  Penal  que  tramita  na  1ª  Vara  Federal  da  4ª  Subseção  Judiciária  de
Corumbá/MS,  na  qual  se  julga  a  existência  de  uma  associação  criminosa  voltada  para  a
falsificação de documentos. 2. O il.  Procurador da República oficiante promoveu o declínio de
atribuições à Justiça Estadual,  por entender que o investigado não apenas usou o documento
falso perante funcionário público federal, mas também concorreu para a própria elaboração do
documento que se mostrou ideologicamente falsificado, sendo o Termo de Nascimento utilizado
perante  a  POLINTER  elaborado  a  partir  de  declarações  falsas  prestadas  pelo  indiciado  ao
Cartório de Registro Civil de Corumbá/MS. 3. O que se vislumbra no presente caso é a prática do
crime  de  falso  perante  Setor  de  Imigração  da  Polícia  Federal,  mediante  a  apresentação  de
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documento ideologicamente falso ao referido órgão.  Logo,  o  delito  prevalente  é  o  uso.  4.  As
informações constantes dos autos dão conta de que o indiciado teria adquirido o documento de
terceira pessoa. Assim, da análise preliminar dos autos, constata-se que o investigado não teria
sido o responsável pela falsificação, apenas pelo uso. Dessa forma, não resta aplicável ao caso o
princípio da consunção, devendo o investigado responder, inicialmente, pelo crime do art. 304 do
CP. 5. Conforme jurisprudência do STJ, O uso de documento público falso pelo próprio autor da
falsificação  configura  crime  único,  qual  seja,  o  delito  descrito  no  art.  297  do  Código  Penal
(falsificação de documento público), porquanto o posterior uso do falso documento configura mero
exaurimento do crime de falsum (STJ, HC 226.128/TO, Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
20/04/2016). 6. 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. 7. Designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

268. Processo: 1.13.001.000123/2016-01 Voto: 783/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

269. Processo: DPF/AGA/TO-0022/2016-INQ Voto: 627/2017 Origem: GABPRM1-EFS - ERON 
FREIRE DOS SANTOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato majorado ( CP, art. 171, § 3º). Funcionária de casa
lotérica teria sido induzida a realizar 36 depósitos fraudulentos, o que resultou em um prejuízo de
R$ 52.000,00. A gerência da Caixa Econômica Federal de Araguaína/TO informou que não lhe
cabia fazer qualquer ressarcimento à lotérica, visto que esta atua por sua conta e risco nos limites
da permissão concedida. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não
obstante  os  valores  que  teriam  sido  indevidamente  transferidos,  oriundos  de  operações
financeiras  realizadas  em casa  lotérica,  devessem  ser  repassados  para  a  Caixa  Econômica
Federal,  não  há  prejuízo  para  a  empresa  pública,  na  medida  em que as  lotéricas  atuam na
prestação de serviços delegados pela Caixa mediante regime de permissão, isto é, por conta e
risco da empresa permissionária (RHC 201501095155, Maria Thereza de Assis  Moura,  STJ -
Sexta Turma, Dje Data:11/09/2015). Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da
União ou de suas entidades entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

270. Processo: DPF/AM-00914/2015-INQ Voto: 794/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei n°
10.826/03, art.  14) e falsidade ideológica (CP, art.  299). A investigada teve um rifle calibre 38
subtraído de seu veículo. Durante a realização do Boletim de Ocorrência, foi evidenciado que o
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porte da arma já havia expirado. A indiciada, ao relatar à Polícia Civil que possuía porte de arma,
pode ter incorrido, ainda, no crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), já que o registro estava
vencido.  Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Segundo precedentes do STJ, o Estatuto do
Desarmamento não modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes dessa
natureza,  que  continua  sendo  da  Justiça  Estadual  (CC  45483/RJ  e  68529/MT).  No  que  diz
respeito ao possível crime de falsidade ideológica, não há que se falar em danos ou prejuízos a
bens jurídicos que atentem contra a União. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

271. Processo: DPF/AM-01140/2015-INQ Voto: 797/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei n°
10.826/03, art. 14) e de falsidade ideológica (CP, art. 299). O investigado estaria portando uma
arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal. Cumpre ressaltar, ainda,
que, ao relatar à Polícia Civil que possuía porte de arma, pode ter incorrido também no crime de
falsidade ideológica (CP, art. 299). Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Segundo precedentes
do STJ, o Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o processo e julgamento
dos crimes dessa natureza, que continua sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT).
No que diz respeito ao possível crime de falsidade ideológica, não há que se falar em danos ou
prejuízos a bens jurídicos que atentem contra a União. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

272. Processo: DPF/PPA/MS-0053/2014-INQ Voto: 785/2017 Origem: GABPRM1-JLLS - JOSE 
LEONARDO LUSSANI DA SILVA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

273. Processo: DPF/RDO/PA-00104/2015-INQ Voto: 557/2017 Origem: GABPRM2-TNVR - 
TATIANA DE NORONHA VERSIANI
RIBEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de lavagem de capitais (Lei n. 9.613/98, art. 1º) e furto (art. 155
do  CP).  Conta  mantida  junto  à  Caixa  Econômica  Federal  teria  sido  objeto  de  liquidação
fraudulenta de boletos bancários. Recebimento de carta de compromisso, através de e-mail, por
agência  da CEF em Redenção/PA,  formulada  por  banco  privado,  solicitando  a  restituição  de
valores creditados em conta daquela agência sob suspeita de operação bancária fraudulenta. O
titular da conta informou que já foi proprietário de comércio varejista de bijuterias e que havia
perdido o cartão bancário referente à mencionado conta em 2014, não tendo realizado qualquer
movimentação nela desde então. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).  Prejuízo
exclusivo do particular.  A Caixa Econômica Federal informou que não houve dano ou prejuízo
financeiro à instituição e que os valores creditados na conta foram devidamente bloqueados e não
foram objeto de impugnação em sede administrativa. 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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

274. Processo: 1.10.000.000498/2016-84 Voto: 747/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato para apurar possível crime de estelionato (CP, art. 171), tendo em vista
suposta assessoria  previdenciária  prestada  por  certa  pessoa que estava emitindo documento
comunicando a cliente,  que era autora em ação previdenciária,  que o não comparecimento à
perícia médica agendada a sujeitaria ao pagamento de multas e honorários do médico perito.
Revisão  de declínio  (Enunciado  nº  32  da 2ª  CCR).  Possível  intuito  de obter  vantagem ilícita
mediante ardil. 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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

275. Processo: 1.10.000.000785/2016-94 Voto: 606/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia de Fato autuada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o representante que, em
consulta  ao  site  correspondente,  verificou  que  seu  nome encontrava-se  ainda  cadastrado  no
Sistema de Repasse do Governo Federal como Secretário Municipal de Saúde de Capixaba e
Presidente do Conselho Municipal,  mesmo após ter deixado o cargo em janeiro de 2014 (CP,
art.313-A). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A responsabilidade
pela inserção de dados no cadastro do Ministério da Saúde é do ente que pretende obter os
recursos federais, no caso, a prefeitura de Cabixaba/AC, razão pela qual suposta irregularidade
deve ser apurada em âmbito 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

276. Processo: 1.12.000.000597/2016-91 Voto: 945/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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  noticiando  possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  O  representado  teria  se
comprometido a realizar um evento para tratar sobre políticas públicas para deficientes auditivos.
Para tanto,  seria  cobrada uma taxa de  inscrição no valor  de R$ 50,00  (cinquenta  reais)  por
participante. A representante realizou a inscrição de onze pessoas e efetuou o devido pagamento
ao representado, através de depósito bancário em sua conta-corrente. Ocorre que o evento não
foi realizado e o representado se comprometeu a efetuar a devolução do valor das inscrições, o
que, até o momento da representação, não aconteceu. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da
2ª  CCR).  Prejuízo  suportado  apenas  por  particulares.  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
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penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

277. Processo: 1.12.000.000890/2014-97 Voto: 898/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Trata-se  de  Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de
homicídio  culposo  (CP,  121,  §§  3º  e  4º),  tendo  em vista  possível  negligência  praticada  por
profissionais de saúde que teria dado causa à morte de paciente em hospital  pertencente ao
Governo  do  Estado  do  Pará  e  conveniado  com  o  SUS.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). O bem tutelado pela norma inserta no art. 121, §§ 3º e 4º é a vida.
Compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito destinado a apurar crime praticado contra
paciente do SUS quando o delito acarretar prejuízo apenas ao particular,  sem ofensa a bens,
serviços ou interesse da União. Precedentes do STJ: AgRg no CC 115.582/RS, Rel. Min. Jorge
Mussi, Terceira Seção, DJe 01/08/2012; CC 84.813/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira
Seção,  DJe  29/06/2009;  CC 36.081/RS,  Rel.  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima,  Terceira  Seção,  DJ
01/02/2005,  p.  403;  AgRg  no  CC 64.322/RS,  Rel.  Min.  Og  Fernandes,  Terceira  Seção,  DJe
13/05/2009. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

278. Processo: 1.14.000.000109/2017-52 Voto: 732/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Sala de Atendimento ao Cidadão. Manifestação anônima. Suposta prática de
incitação ao crime (CP, art. 286). A conduta típica teria sido praticada por usuários administradores
de um grupo na rede social Facebook, que durante a realização de um encontro, supostamente
incitaram menores de idade para que utilizassem o programa Photoshop com a finalidade de
falsificar  identidade,  aumentando  a  idade,  para  que  pudessem entrar  ilegalmente  em evento
organizado por eles próprios. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

279. Processo: 1.14.000.003274/2016-85 Voto: 566/2017 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, noticiando a possível prática
de crime militar próprio de embriaguez em serviço (Código Penal Militar, art. 202). O investigado,
na condição de militar em serviço, teria interrompido evento realizado em centro comunitário da
Vila Naval da Barragem, ocasião em que, embriagado, se ofendeu ao ouvir uma pré-adolescente
cantar  música  gospel,  sendo que  ele  queria  ouvir  outro  tipo  de  música.  Revisão  de declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Delito propriamente militar. Competência da Justiça Militar. Atribuição
do Ministério Público Militar. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

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

280. Processo: 1.17.000.001869/2016-94 Voto: 878/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido  de  pensão  por  morte  sem  a  ocorrência  de  efetiva  união  estável.  Revisão  de
arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Requisitada  a  instauração  de  inquérito  policial  para
apuração dos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 2)
Suposta  prática  dos  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299),  estelionato  (CP,  art.  171),
falsidade documental, previstos nos artigos 297 e 304 do CP, e contra o idoso (Lei nº 10.741/2003,
art. 108  Estatuto do Idoso). A investigada teria firmado escritura pública de união estável com
enfermo idoso, sem contudo existir vínculo marital entre ambos, bem como ingressado com ação
de interdição na Vara de Órfãos e Sucessões e, valendo-se da condição de curadora provisória,
teria contraído várias dívidas no cartão de crédito da vítima. Após o falecimento da vítima, teria
obtido a lavratura de escritura pública de inventário extrajudicial dos bens do falecido, alegando
ser  sua  única  meeira  e  herdeira,  lastreando  seu  requerimento  com  a  escritura  pública  de
declaração de união estável  supostamente falsa.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Os fatos narrados não demonstram ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Carência de atribuição do MPF para apuração
das condutas noticiadas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

281. Processo: 1.17.000.002133/2016-33 Voto: 866/2017 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. A noticiante relata que, ao
tentar visualizar um filme na internet, foi redirecionada para uma página que continha propaganda
com imagens de criança e uma legenda que dizia tratar-se de ato sexual. Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32).  Após  acesso  ao  referido  site,  verificou-se  que  as  imagens  exibidas
aparentavam  ser  de  pessoas  adultas.  Tendo  em  vista  a  aparente  maioridade  das  pessoas
fotografadas, bem como seu possível assentimento com a publicação das fotos, tem-se que os
fatos narrados não configuram crime previsto em convenção ou tratado internacional. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

282. Processo: 1.17.000.002173/2016-85 Voto: 934/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171).
Relata  a  noticiante  que  aceitou  proposta  de  corretor  para  compra  de  um  apartamento  em
construção, em prometida parceria com o Programa Social Minha Casa Minha Vida, por meio de
financiamento com a Caixa Econômica Federal, e teria depositado o valor de R$ 2.000,00 para a
empresa construtora, sendo que o empreendimento encontrava-se em situação de pendência e
irregularidade documental,  motivo pelo qual não seria possível  a realização do financiamento.
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Relata ainda que não houve acordo com a empresa para o ressarcimento do valor pago. Revisão
de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR). Inexistência de informações quanto a eventual fraude ou
irregularidades envolvendo o Programa Social MCMV ou à CEF. Supostos fatos praticados entre
particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

283. Processo: 1.17.000.002394/2016-53 Voto: 769/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima feita perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Possível prática do crime de estupro (CP, art. 213). A representante noticia suposto
estupro  sofrido  por  cantora  nacional,  conforme  relato  da  própria  em  programa  de  televisão.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Fato que envolve particular. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

284. Processo: 1.18.001.000397/2016-13 Voto: 608/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n° 10.826/03). A
investigada, servidora da AGRODEFESA (órgão estadual), estaria manuseando arma de fogo em
desacordo  com  a  legislação  pertinente,  utilizando-a  de  modo  ostensivo  em  lugar  de  grande
aglomeração de pessoas. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Segundo precedentes do STJ, o
Estatuto  do  Desarmamento  não  modificou  a  competência  para  o  processo  e  julgamento  dos
crimes dessa natureza,  que continua sendo da Justiça Estadual  (CC 45483/RJ e 68529/MT).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

285. Processo: 1.20.000.001978/2016-16 Voto: 528/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de uso de documento falso (CP, art. 299) e estelionato (CP, art.
171). Uso de documento falso e obtenção de empréstimo de maneira fraudulenta no Banco do
Brasil.  Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF). Os documentos falsos não foram
apresentados perante órgãos federais, mas apenas em cartórios estaduais. 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.  A suposta obtenção de empréstimo fraudulento  se deu perante o  Banco do
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Brasil,  que é sociedade de economia mista.  Súmula 42 do STJ:  Compete  à  Justiça Comum
Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os
crimes praticados em seu detrimento. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

286. Processo: 1.20.004.000143/2016-17 Voto: 933/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  para  apurar  possível  turbação da  posse  de terra,  praticada  entre
particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos narrados
relacionados ao Programa Terra Legal do INCRA, supostamente contra agropecuarista que ocupa
a  área  desde  2007.  Conduta  delitiva  que  não  apresenta  ofensa  à  titularidade  da  terra,
prejudicando tão somente a vítima, posseiro da terra. 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. Precedente da 2ª CCR (IPL 00320/2014,
Voto nº 246/2017, Sessão 670ª, de 30/01/2017, unânime). Homologação do declínio de atribuição
ao Ministério Público Estadual.

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

287. Processo: 1.21.001.000005/2017-01 Voto: 740/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível divulgação e exposição à venda de produtos 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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

288. Processo: 1.23.000.003766/2016-61 Voto: 737/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível comercialização de produtos 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
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atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

289. Processo: 1.26.004.000001/2017-17 Voto: 616/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada via Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de ameaça (CP,
art. 147). A representante narrou que tem recebido ameaças por parte de seus irmãos, em razão
de um litígio envolvendo terras da família na região de Cabrobó. Revisão de declínio (Enunciado
n° 32 da 2a CCR). Fatos envolvendo apenas particulares. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

290. Processo: 1.29.000.000113/2017-98 Voto: 944/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada via Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática de violação de
sigilo, tendo em vista que indivíduos teriam obtido acesso aos dados bancários da noticiante e
efetuado compras utilizando seus cartões de crédito mantidos junto a banco privado. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32). Fatos que caracterizam possível crime de estelionato (CP, art. 171).
Prejuízo suportado por particular. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

291. Processo: 1.30.001.003250/2016-72 Voto: 568/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  anônima  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
comunicando  supostas  irregularidades  praticadas  pela  administração  de  empresa  privada
prestadora de serviço terceirizado em Hospital  Federal  de Servidores do Estado.  A narrativa,
desacompanhada de qualquer prova concreta, descreve diversas práticas supostamente adotadas
pelos administradores da empresa que estariam em desacordo com a legislação trabalhista, tais
como intimidação de funcionários,  atrasos nos pagamentos,  cerceamento do direito  de férias,
entre outras. Revisão de Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32). Não foi trazido aos autos
qualquer  documento  que  demonstrasse  se  tratar  de  fatos  ocorridos  em  Hospital  Federal  ou
administrado pela  União.  O próprio  noticiante  cita  no início  da narrativa Hospital  Federal  dos
Servidores do Estado e no final Hospital dos Servidores do Estado, sem mencionar o nome, o que
já evidencia um equívoco e contradição. O manifestante informa, ainda, que diversos funcionários
estariam sendo ameaçados de demissão caso comunicassem as irregularidades ao sindicato.
Nesse contexto, resta configurado o crime de constrangimento ilegal, visto que a empresa utiliza
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seu poder de demissão, a fim de impossibilitar o exercício do direito do empregado de peticionar
ao sindicato. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

292. Processo: 1.30.001.004775/2016-25 Voto: 647/2017 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).  O representante narra  que
efetuou compra em loja online e descobriu, posteriormente, que foi vítima de fraude. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

293. Processo: 1.30.001.005126/2016-41 Voto: 766/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis crimes de extorsão (CP, art. 158) e estelionato
(CP,  art.  171)  por  parte  de  pessoa  que  estaria  recebendo valores  provenientes  das  práticas
criminosas em conta bancária mantida na Caixa Econômica Federal. A conta em questão seria
utilizada  para  o  recebimento  de  valores  adquiridos  por  meio  da  realização  de  sequestro
relâmpago e golpe. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF). Ausência de prejuízo à
empresa  pública  federal.  O  fato  de  os  valores  obtidos  mediante  crimes  de  extorsão  e/ou
estelionato terem sido depositados em conta gerida pela CEF não tem o condão de, por si só,
atrair a competência da Justiça Federal.  Ausência de lesão a bens, serviços ou interesses da
União. Prejuízo sofrido por particulares. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de
justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

294. Processo: 1.30.001.005355/2016-66 Voto: 736/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada via Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de ameaça (CP,
art. 147). Narra o noticiante que tem recebido ameaças de morte. Revisão de declínio (Enunciado
n° 32 da 2a CCR). Fatos envolvendo apenas particulares. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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295. Processo: 1.30.001.005521/2016-24 Voto: 567/2017 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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

296. Processo: 1.30.020.000011/2017-13 Voto: 527/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  anônima  formulada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao Cidadão.  Um indivíduo  teria  se utilizado de marginais  e  mandado quebrar  o
telhado da casa do representante. Afirma, ainda, que sofre há anos perseguição por parte dele.
Possível crime de ameaça (CP, art. 147). Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Fatos
envolvendo apenas particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

297. Processo: 1.34.001.000554/2017-10 Voto: 947/2017 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
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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

298. Processo: 1.34.001.004463/2016-72 Voto: 733/2017 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
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CCR).  Fraude alusiva ao esquema de pirâmide financeira,  que se caracteriza por permuta de
dinheiro sem que qualquer produto ou serviço seja efetivamente entregue. Aplicação da súmula nº
498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que
afasta a competência da Justiça Federal,  e consequentemente, falece atribuição ao Ministério
Público Federal para a persecução penal. Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª
CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (v.g., Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-
53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014; Procedimento nº 1.20.002.000124/2014-31,
Voto nº 8032/2014, Sessão nº 611, 10/11/2014). Homologação do declínio de atribuições em favor
do Ministério Público Estadual.

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

299. Processo: 1.34.004.000027/2017-85 Voto: 931/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BRAG. PAULISTA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Uso de conta poupança da Caixa
Econômica Federal para recebimento de valores resultantes de crime de estelionato (compra de
produtos pela  internet  que não foram entregues).  Revisão de declínio  (Enunciado  nº  32 -  2ª
CCR/MPF). A CEF informou que não se responsabiliza por uso irregular de conta bancária para
recebimento  de depósitos  oriundos de  golpes.  Dano não  suportado  pela  instituição  bancária.
Prejuízo limitado aos particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

300. Processo: 1.34.006.000059/2017-61 Voto: 930/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato da prática dos crimes de estelionato e
falsidade por  pessoa  que se  fez passar  por  presidente de Associação,  assinando cheques e
documentos  oficiais.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

301. Processo: 1.34.011.000014/2017-17 Voto: 768/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação remetida pela ANVISA. Possível prática de
crime contra as relações de consumo (Lei n° 8.078/90, art. 66). Informação de que a empresa
privada não estaria garantindo a qualidade, a segurança e a eficácia de cosmético infantil (creme
para pentear), conforme laudos de análise emitidos por laboratório de saúde pública. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -  2ª CCR).  Eventual  comercialização de produto em
desacordo  com  as  normas  especificas  configura  crime  contra  as  relações  de  consumo,  de
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competência  da  Justiça  Estadual.  Inexiste  lesão  a  bem ou  interesse  da  União.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

302. Processo: 1.34.026.000006/2017-10 Voto: 887/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ASSIS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato autuada via Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível  crime de apropriação
indébita  (CP,  art.  168).  A representante  narrou  que  recebe  pensão militar,  uma vez  que  seu
falecido  marido  foi  combatente  do  exército,  tendo  sido  procurada,  em meados  de  2012,  por
suposto advogado que lhe informou sobre a possibilidade de ajuizar  ação para a  revisão do
benefício de pensão. Com isso, soube por Oficiais do Exército que sua ação teria sido exitosa.
Contudo,  não consegue informações sobre  o  processo  com o referido causídico.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposto delito cometido contra particular. A
representante chegou a comparecer à OAB, que a encaminhou para a Promotoria de Justiça.
Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou suas entidades. Eventual
prejuízo a interesses de particulares. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

303. Processo: 1.34.043.000019/2017-72 Voto: 877/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato autuada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão, por meio da qual se noticia
irregularidade  na  composição  de  medicamento.  Narra  a  noticiante  que  tomou  medicamento
produzido por certo laboratório e que, em razão disso, estaria com sintomas de gerpes muito mais
intensos que o normal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ocorre
que, tratando-se de eventual crime contra a saúde pública, não se vislumbra violação a bem,
serviço ou interesse da União a justificar a atribuição do Ministério Público Federal para analisar o
caso. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

304. Processo: 1.36.001.000001/2017-92 Voto: 942/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Narram os noticiantes que seus filhos saíram
para caçar e pescar em área rural, do dia 26/11/2016, e que desde então estão desaparecidos.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não se observa, no presente
caso,  elementos  que  justifiquem a  atuação  do  Ministério  Publico  Federal  no  presente  caso.
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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

305. Processo: DPF-OPE-00046/2015-INQ Voto: 545/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crimes de descaminho (CP,  art.  334)  e  de receptação (CP,  art.  180).  Iludir
pagamento do imposto devido pela entrada, em território nacional,  de pequena quantidade de
ouro  proveniente  da  Guiana  Francesa,  cuja  apreensão  ocorreu  em  transporte  de  barco  na
fronteira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Valor suprimido de R$ 8.073,00,
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. Enunciado n. 491 da 2ª CCR. 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 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.  Precedente  2ª  CCR   1.00.000.008362/2016-69
(Julgado na sessão nº 655 de 08/08/2016, por maioria). Em relação à conduta que se amolda ao
delito de receptação (CP, art. 180), tendo em vista o recebimento por um dos investigados, em
proveito  próprio  como  pagamento  pelo  transporte  de  passageiros  entre  as  comunidades
ribeirinhas,  de  ouro  que  sabia  ser  produto  de  descaminho,  igualmente  mostra-se  razoável  a
aplicação do princípio da insignificância, conforme exposto pelo Min. Celso de Mello, do STF, no
julgamento  do  HC n.  84.412-0/SP,  em  razão  da  mínima  ofensividade  da  conduta,  nenhuma
periculosidade  social  da  ação,  reduzidíssimo  grau  de  reprovabilidade  do  comportamento  e
inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso, a receptação de pequena quantidade de
ouro oriundo de garimpos clandestinos da Guiana Francesa, avaliado em R$ 300,00, permite o
reconhecimento da atipicidade da conduta, sob pena de gerar-se grave desproporção entre a
conduta do barqueiro e dos importadores de metal. Homologação do arquivamento.

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

306. Processo: SR/DPF/MG-01658/2014-INQ Voto: 846/2017 Origem: GABPR17-FPBN - FELIPE 
PEIXOTO BRAGA NETTO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir do recebimento de Representação Fiscal para Fins Penais,
em  razão  da  existência  de  indícios  da  prática  de  crime  de  sonegação  previdenciária.  A
contribuinte, pessoa jurídica, deixou de recolher, mediante desconto, durante todo o ano de 2004,
as contribuições dos segurados, incidentes sobre valores pagos a título de salário in natura, assim
como  as  contribuições  devidas  pela  empresa  e  as  destinadas  ao  financiamento  da
complementação das prestações por acidentes de trabalho. Essas condutas geraram a lavratura
dos DEBCAD's 37.193.188-6 e 37.193.190-8. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Conforme  informações  dos  autos,  o  DEBCAD  37.193.188-6  foi  definitivamente  constituído,
estando o débito parcelado e o pagamento em dia. Aplicação do Enunciado n. 19 da 2ª CCR. Em
relação ao DEBCAD 37.193.190-8, não houve ainda a constituição do crédito tributário, conforme
informação da Receita  Federal,  estando o débito  pendente  de julgamento  junto  ao Conselho
Administrativo de recursos Fiscais  CARF. Desse 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
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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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

307. Processo: SRPF-AP-00178/2012-INQ Voto: 623/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes de falsificação e extravio de documento
público (CP, art. 299 e art. 314), tendo em vista supostas ilegalidades em processo administrativo
de regularização fundiária do INCRA/AP. Narra o noticiante que haveria irregularidades no referido
processo, no seu extravio e na sua reconstituição, bem como na solicitação de uma certidão de
quitação para regularização de título de domínio referente a um imóvel, com o fornecimento de
certidão diversa da solicitada. Sustenta ter havido fraude no processo para beneficiar terceiros.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas amplamente detalhadas
nos autos.  Não foi  possível  comprovar seguramente que tenha ocorrido fraude por  parte dos
servidores do INCRA para beneficiar terceiros. Igualmente, não se apurou indícios suficientes de
autoria  do  extravio  dos  documentos  públicos.  Conforme  se  verifica  do  Parecer  detalhado
formulado pela Procuradoria Especializada do INCRA/AP, houve uma série de falhas no âmbito
administrativo. O que há, de fato, é a disputa pela posse de lote rural entre dois cidadãos, sendo
que um deles já tinha obtido sentença favorável por meio de ação de usucapião, tratando-se de
questão já discutida na seara cível. A insatisfação do outro, ora noticiante, com o resultado do
processo e as falhas administrativas do INCRA permitiram que ele formulasse, até razoavelmente
e sem intuito calunioso, uma suposição de que teria sido vítima de um conluio para lhe tirar os
direitos sobre o imóvel. Tal suposição, de fato, é plausível, ante o extravio de autos do processo
administrativo e da ausência de comunicação segura para que se possa reconstituir  os fatos.
Contudo, apesar das diligências realizadas, não foi possível comprovar essa hipótese. Não se
vislumbram outras  diligências  úteis  e  razoáveis  a  empreender.  Ausência  de justa  causa para
prosseguir na persecução penal.  Aplicação da Orientação n. 26 da 2ª CCR.. Homologação do
arquivamento.

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

308. Processo: SRPF-AP-00276/2016-INQ Voto: 896/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  tráfico  internacional  de
pessoas para fins de exploração sexual (CP, art. 149-A). A partir de áudios insertos em aparelho
de celular furtado, a autoridade policial identificou conversa na qual uma mulher é convidada para
ir a Portugal.  Em outra conversa, a mulher diz que tirou três mil em uma semana na França.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A partir do depoimento da suposta vítima, esta
afirmou que conheceu a interlocutora na França e que ambas se ajudavam, verificando-se que
não houve nenhuma das elementares do tipo,  quais sejam, grave ameaça, violência,  coação,
fraude  ou  abuso,  e,  por  conseguinte,  não  há,  nesses  autos,  conduta  delitiva  a  ser  apurada.
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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309. Processo: SR/PF/CE-00743/2015-INQ Voto: 876/2017 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial.  Falsificação e uso de documento falso (CP, arts. 297 e 304). Apreensão de
passaporte e carteira de identidade falsificados em nome de brasileira e utilizados por irariana que
tentava ingressar no país Omã. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Oitiva da brasileira que declarou que durante viagem à Costa Rica em 2008 teve sua mochila com
seus documentos pessoais furtados. Afirmação do Ministério das Relações Exteriores de que não
possui quaisquer outros dados aptos à identificação e qualificação da iraniana. Inexistência de
elementos que possibilitem a identificação do responsável  pela  falsificação.  Esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Ausência de autoria delitiva. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª
CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

310. Processo: 1.00.000.013861/2016-78 Voto: 788/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento Administrativo.  Relata  o  noticiante,  estudante de Universidade  Federal,  ter  sido
vítima de tortura física e mental. Não estar podendo sair de casa sem ser perseguido por pessoas
que se diz  'autoridade da saúde'.  Outra  vez mais grave  um segurança quase atira  em mim.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Inconsistência da representação,
sendo contrária a fatos já apurados pela Polícia Federal, tendo-se constatado que o noticiante
está  sempre  criando  problemas  com porteiros  e  vigilantes  da  instituição  de  ensino,  que  não
portam armas de fogo, e ainda que consta de sua folha de antecedentes a prática de crimes de
uso  de  drogas  e  desobediência.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

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

311. Processo: 1.12.000.000836/2016-11 Voto: 889/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
noticiante comunica ter recebido um e-mail  do MPF informando sobre eventual restituição de
imposto de renda no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com um formulário anexado, o
qual a manifestante tentou preencher, mas não obteve êxito. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Correios  eletrônicos  provavelmente  infectados  por  vírus.  Prática  em  que
geralmente são utilizados dados de contas falsos, proxies anônimos, e-mails gratuitos, acessos de
redes wi-fi gratuitas ou comprometidas, acessos de cyber cafés, dentre outros. Inviabilidade da
persecução penal ante a ausência de indícios de autoria. Precedente da 2ª CCR (Procedimento n°
1.30.009.000143/2014-51,  Voto  n°  4878/2015,  Sessão  n°  625,  de  10/08/2015,  unânime).
Homologação do arquivamento.

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

312. Processo: 1.12.000.001136/2016-36 Voto: 949/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de patrocínio infiel (CP, art. 355). O crime teria sido praticado por
advogado  que,  atuando  em  causa  própria  em  processo  criminal,  deixou  de  apresentar  as
alegações finais  da defesa e não apresentou justificativa para sua inércia,  após intimado por
quatro  vezes para tanto.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  O bem jurídico
tutelado  no  art.  335  do  Código  Penal,  para  sua  perfeita  tipificação,  exige  que  a  conduta  do
advogado  ou  procurador  prejudique  interesse  legítimo.  Verifica-se  que  o  representado  foi
notificado em quatro oportunidades para apresentar alegações finais no autos de processo no
qual ele mesmo era réu. Assim, em que pese a conduta reprovável do agente não houve qualquer
prejuízo ao interesse deste enquanto réu, tão pouco ato atentatório contra a Administração da
Justiça, isto porque restou configurado o abandono da causa. Foi aplicada, inclusive, multa ao
agente e oficiada a OAB, bem como determinada a intimação do mesmo para constituir outro
advogado no prazo de 5 dias e,  no caso de omissão, restou configurado que seria nomeado
defensor dativo ou a DPU. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

313. Processo: 1.13.000.001873/2015-11 Voto: 780/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º, I). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Empresa do ramo de factoring teria
deixado de recolher os tributos devidos relativos ao mês de novembro de 2004, e apresentou
Declaração  Simplificada  de  Pessoa Jurídica  falsa  à  Receita  Federal,  do  exercício  2005,  ano
calendário 2004. Pena máxima prevista de 5 anos. Prazo prescricional de 12 anos. Decurso desse
prazo.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal.  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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

314. Processo: 1.14.000.000081/2017-53 Voto: 881/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão. Narra o representante que os moradores de um apartamento estariam envolvidos em
situações suspeitas, tais como rituais de magia negra e cheiro de maconha no local, entre outras
condutas descritas como estranhíssimas, a exemplo do transporte de sacos enormes, contendo
objetos que aparentam possuir o mesmo tamanho e que possuem o formato de tijolos. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). É certo que a apuração atinente a um eventual consumo
de drogas ou outras ilicitudes identificadas na narrativa, em tese, estaria inserida na atribuição do
Ministério Público Estadual.  Entretanto,  a peça remetida não reúne os elementos necessários
para  amparar  um  declínio  de  atribuição,  apresentando  referências  abstratas  e  desconexas.
Homologação do arquivamento.

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

315. Processo: 1.14.000.002315/2016-16 Voto: 784/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Suposto descumprimento de
ordem judicial por gerente da Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Diligências. O representado apresentou justificativa. Determinação judicial cumprida,
embora tardiamente. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento.

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

316. Processo: 1.14.002.000006/2017-72 Voto: 524/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime tipificado no art. 183 da Lei n° 9.472/97. Suposto funcionamento
clandestino (exploração de SARC sem autorização e uso não autorizado de radiofrequência) de
estação de rádio instalada em imóvel localizado em Capim Grosso/BA. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O problema constatado foi tão somente a ausência de licença para
se transmitir a programação gerada no estúdio localizado em um local da cidade para a sede
legalizada da rádio em outro local da cidade de Capim Grosso/BA. A essa forma de transmissão a
legislação própria  chama de Serviço Auxiliar  de Radiofusão e Correlatos  SARC, modalidade
Transmissão  de  Programas.  Esse  SARC,  conforme  informação  da  ANATEL,  ainda  que
clandestino, sequer é interrompido quando da fiscalização, para não prejudicar a programação
normal autorizada da rádio, havendo mera autuação administrativa. No caso em exame, apenas o
serviço de SARC da emissora estava irregular, já que, à exceção desse, possuía outorga para
operacionalizar suas atividades. Já houve a adoção das providências necessárias à regularização.
Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

317. Processo: 1.14.010.000349/2016-57 Voto: 571/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações (art.
183 da Lei 9.472/97). Representação oriunda da ANATEL, noticiando operação de sistema de
telefonia rural sem a prévia outorga da Anatel e a utilização de transceptor não homologável no
país.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV). Potência máxima de 8,5 watts.
Aplicação de multa administrativa. Bem jurídico tutelado pela norma  a segurança dos meios de
telecomunicações  não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a
intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente ofensiva. Atipicidade do fato. Incidência do
princípio da insignificância. Precedentes: STF, HC nº 115.729/BA, 2ª Turma, Rel.  Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 14/02/2013; STJ, RHC 55.743/RO, Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma,
DJe  28/04/2015.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

318. Processo: 1.16.000.000627/2016-11 Voto: 781/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício da Secretaria de Cooperação
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Internacional do Gabinete do Procurador-Geral da República, noticiando a propositura de ação,
pela Advocacia-Geral da União, pleiteando o bloqueio de ativos existentes em território nacional
ligados a pessoas supostamente envolvidas com terrorismo, e solicita a impugnação do feito por
membro do MPF com atuação na PR/DF. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Diligências. Constata-se que a documentação que instrui a ação da União revela o cumprimento
do fluxo de informações previsto na lei, com a participação do Ministério das Relações Exteriores
e do Ministério da Justiça. A referida impugnação à ação proposta pela AGU, sob o argumento da
atribuição constitucional do Ministério Público para demandas de natureza penal, não se afigura a
medida mais adequada, tendo em vista que a ação está arrimada em disposição explicita de lei
federal sobre a legitimidade ativa, em relação a qual não há declaração de inconstitucionalidade. A
medida possível  seria a propositura de ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo
Tribunal  Federal  pelo  Procurador-Geral  da  República,  nos  termos  do  art.  103,  VI,  da  CF/88.
Homologação do arquivamento.

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

319. Processo: 1.17.000.002352/2016-12 Voto: 649/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, versando sobre fatos alusivos ao falecimento de uma Procuradora Federal, a qual teria
sido  atropelada em acidente  planejado  por  suposta  organização  criminosa  composta por  seu
amante, um sócio de uma imobiliária e outros comparsas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Os fatos  narrados não foram acompanhados de qualquer  prova apta  a  amparar
eventual interesse federal. Situação envolvendo apenas particulares. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal.  Considerando  a  informação  de  que  os  fatos  constantes  na  representação  já  foram
comunicados ao Secretário de Segurança do Distrito Federal,  que solicitou à Polícia Civil  que
procedesse à investigação do caso, não se mostra necessário o envio dos autos ao Ministério
Público Estadual. Homologação do arquivamento.

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

320. Processo: 1.21.002.000093/2016-42 Voto: 507/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TRES LAGOAS-MS

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

Ementa: Procedimento  Administrativo  instaurado  para  acompanhar  a  devida  destinação  de  veículo
apreendido e estacionado há mais de um ano no pátio da PRF em Bataguassu/MS. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Requerida à Justiça Federal  autorização para que o
automóvel fosse removido e destinado administrativamente, na forma do art. 234 do CTB, o juízo
respectivo  deferiu  integralmente  o  pedido.  O  veículo  já  foi  removido  do  pátio  da  delegacia,
estando em depósito aguardando sua destinação final. Cumprimento do objeto. Desnecessidade
da continuidade da tramitação do presente procedimento. Homologação do arquivamento.

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

321. Processo: 1.22.000.000271/2017-07 Voto: 929/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Denúncia anônima em que o noticiante relata
estar  sendo  vítima  de  perseguição,  agressões,  privação  de  uso  de  celular,  tentativa  de
assassinato, ameaças e grampo de linhas telefônicas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Fatos relatados de forma genérica e desconexa que não apresentam nenhum detalhe
concreto apto a ensejar uma investigação por parte do Ministério Público. Ausência de indícios de
autoria e materialidade. Homologação do arquivamento.

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

322. Processo: 1.22.000.003476/2016-55 Voto: 903/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por Desembargador do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, através da qual encaminha cópias dos autos de Ação de Revisão de
Contrato  de  Consignação  em  Pagamento,  a  qual  contestava,  entre  outros  pontos,  os  juros
pactuados e cobrados em contrato de financiamento firmado com instituição financeira privada. A
representação foi encaminhada ante a possibilidade da conduta analisada configurar a prática de
crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/89, art. 8º). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme informações trazidas, os juros remuneratórios pactuados eram
de 1,65% mensal e 21,70% anual, nos termos da Cédula de Crédito Bancário CP/CDC acostada
aos autos. Apesar de o referido percentual extrapolar o limite de 12% estipulado no art. 192, §3º
da  CF/88,  tal  dispositivo  foi  revogado  pela  EC  n.  40/2003  e  mesmo  quando  em  vigor  o
entendimento  jurisprudencial  era  no  sentido  de  que  não  se  tratava  de  norma  autoaplicável.
Súmula n. 382 do STJ: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade. O tipo penal do art. 8º da Lei n. 7.492/86 exige que os juros praticados
sejam superiores àqueles previstos em legislação. O ordenamento pátrio regula os juros por meio
do Decreto n. 22.626/33. Os juros remuneratórios fixados em contratos bancários não se sujeitam
às limitações do referido  Decreto,  nos termos da  Súmula n.  596 do STF:  As disposições do
Decreto n.  22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por  instituições públicas ou privadas,  que integram o sistema financeiro
nacional. (AgInt no AREsp 953.306/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 10/11/2016, DJe 21/11/2016). Ausência de tipicidade da conduta. Homologação do
arquivamento.

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

323. Processo: 1.22.001.000296/2016-10 Voto: 591/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação formulada pelo Juízo da 5ª Vara Federal da
Subseção Judiciária  de Juiz  de Fora/MG, tendo em vista a  inclusão falsa de suposto vínculo
empregatício em Carteira de Trabalho para fins de revisão de tempo de serviço (CP, art. 299 c/c
art. 304). O autor da ação previdenciária teria apresentado cópia da CTPS com falsa anotação de
vínculo  empregatício  com  o  objetivo  de  revisar  seu  benefício  previdenciário.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Na ação previdenciária,  a título  de prova  do vínculo
empregatício alegado, o investigado apresentou cópia de sua CTPS, a qual foi emitida em 1998,
sendo que o vínculo empregatício informado era do período de 30/04/1973 a 23/04/1977, ou seja,
anterior  à  emissão  da  CTPS,  o  que  evidenciou  indícios  de  fraude.  O  pedido  de  revisão  do
benefício  foi  julgado  improcedente  em  razão  da  ausência  de  prova  material.  A Carteira  de
Trabalho  com  anotação  ideologicamente  falsa  foi  utilizada  em  24/11/2008.  Pena  máxima
cominada abstratamente ao crime de falsidade ideológica é de 5 (cinco) anos de reclusão. Prazo
prescricional de 12 (doze) anos. Investigado possui mais de 70 anos. Prazo prescricional reduzido
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à metade. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP,
art. 109, III c/c art. 115). Homologação de arquivamento.

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

324. Processo: 1.23.000.002382/2015-41 Voto: 873/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de uso de documento falso (CP,
art. 298). O investigado, na condição de autor de ação previdenciária, teria juntado aos autos da
referida  demanda  documentos  contendo  informações  contraditórias  a  respeito  de  vínculo
trabalhista  mantido com o Município  de Baião.  Em audiência,  quando questionado acerca do
referido vínculo, afirmou o autor tê-lo mantido até o ano de 2012, conforme consta da Certidão
expedida pela própria Prefeitura, a despeito de o registro no CNIS apontar que tal vínculo se
extinguiu tão somente no ano de 2014. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Apesar
de  as  informações  prestadas  pelo  investigado  não  corresponderem  ao  que  constava  no
documento expedido pelo INSS, o agente pautou suas alegações em documento do próprio órgão
com o qual mantinha vínculo, o que, reitere-se, gerou prejuízo tão somente ao próprio investigado,
não  se  vislumbrando  a  ocorrência  de  nenhuma  conduta  penalmente  típica.  Verifica-se  a
ocorrência de equívoco por parte do investigado, não de conduta criminosa, notadamente porque
o  prejuízo  decorrente,  o  indeferimento  do  benefício,  limitou-se  à  esfera  do  próprio  agente.
Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

325. Processo: 1.23.003.000250/2016-35 Voto: 533/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de Ofício encaminhado pelo MPT à Coordenadora da
2ª CCR, para conhecimento e providências acerca da ocorrência de quatro operações do Grupo
Especial de Fiscalização Móvel previstas para agosto de 2016, quais sejam, Guarantã do Norte,
Medicilândia, Cáceres e Boca do Acre. No referido documento foi mencionado que, no caso de
impossibilidade de participação de um representante em todas as fiscalizações, indicaram, como
sugestão, a operação em Medicilândia/PA, cuja Procuradoria que atende é a PRM-Altamira/PA.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Foram realizadas  três  fiscalizações  em
fazendas  a  fim  de  identificar  possível  trabalho  escravo.  Nelas,  ainda  que  as  condições  dos
trabalhadores não fossem as ideais, foi afastado o trabalho análogo à escravidão, sem prejuízo de
que os empregados continuassem a exercer o labor mediante melhorai das condições por parte
dos empregadores. Por fim, de acordo com informações nos autos, em virtude de compromissos
profissionais  prévios,  os  Procuradores  da  República  da  PRM-Altamira/PA  informaram  a
impossibilidade de acompanhamento da fiscalização em Medicilândia/PA. Com isso, não há objeto
a ser investigado na Notícia de Fato em questão, tendo em vista que as medidas cabíveis serão
tomadas após o encaminhamento do Relatório elaborado pelo Grupo Especial de Fiscalização
Móvel  em procedimento que  deverá ser  instaurado especificamente  após o conhecimento  de
eventuais irregularidades. Homologação do arquivamento.

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

326. Processo: 1.25.000.004331/2016-60 Voto: 565/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o noticiante que um
suposto estelionatário estaria aplicando golpe de venda de televisores no aplicativo OLX (CP, art.
171). Foram juntadas duas telas do site, pelas quais, no entanto, não é possível compreender em
que consiste o referido golpe.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Visando a
obtenção de informações que corroborassem a notícia,  contatou-se o noticiante a fim de que
informasse detalhadamente em que consiste o golpe, tendo ele permanecido inerte. Denúncia
genérica e desprovida de elementos concretos que embasem uma investigação. Não é possível
identificar com precisão os fatos, tampouco estabelecer uma linha de compreensão mínima apta a
ensejar eventual persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

327. Processo: 1.25.010.000095/2016-93 Voto: 734/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de descaminho praticado de forma reiterada por administrador de
microempresa (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de
dados mínimos para a continuidade do procedimento, visto que não se faz presente qualquer
elemento que substancie a investigação. Inexistência de justa causa para o prosseguimento da
investigação. Homologação do arquivamento.

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

328. Processo: 1.29.000.001521/2016-86 Voto: 758/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A). A representante informa que seu empregador não teria depositado
algumas parcelas de suas contribuições previdenciárias. 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.  Inexistência  de  outros  processos  fiscais  em  curso
administrativamente. Crédito tributário não definitivamente constituído em desfavor do contribuinte
investigado. Ausência de condição objetiva de procedibilidade. Incidência do Enunciado nº 24 da
Súmula  Vinculante  do  STF.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

329. Processo: 1.29.000.002169/2016-04 Voto: 880/2017 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. Denúncia de erros em descontos e créditos
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bancários  na  conta-salário  da  noticiante,  vinculada  à  Caixa  Econômica  Federal.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Possíveis irregularidades que não ensejam apuração na
esfera penal. Atipicidade da conduta. A noticiante foi orientada a registrar o fato na Ouvidoria da
CEF e a ingressar com ação individual, buscando auxílio na Defensoria Pública, caso seja de seu
interesse. Homologação do arquivamento.

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

330. Processo: 1.29.000.002712/2016-65 Voto: 581/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  possíveis  fraudes  bancárias  em  detrimento  da  Caixa
Econômica Federal,  envolvendo valores indevidamente transferidos de três contas via Internet
Banking (CP, art. 171). O fraudador utilizada o telefone para acessar a URA  Unidade de Resposta
Audível realizando consultas em contas bancárias fraudadas. A URA, também chamada de bank
line ou atendente eletrônica, é um equipamento para call center que provê serviços automáticos
para os clientes que ligam, como responder a dúvidas e fornecer informações sem a intervenção
de um atendente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relatório de Análises de
Fraudes Bancárias apontou que um número de telefone era suspeito de envio de vírus trojan
oculto em algum arquivo aparentemente inofensivo.  Procurada a operadora do call  center,  ou
Unidade de Resposta Audível, foi identificada a GT GROUP INTERNATIONAL BRAS. No mesmo
relatório foi identificado outro número de telefone que teria acessado contas de três vítimas e
transferido valores para outras duas contas. Ocorre que a GT GROUP informou que o número
referido não está atribuído a um usuário, recebendo chamadas voip de múltiplas fontes e que são
originadas em terminais  como computadores,  fazendo com que não seja  possível  a  empresa
informar os dados cadastrais,  impossibilitando a identificação do autor  das fraudes bancárias.
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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

331. Processo: 1.29.000.002840/2016-17 Voto: 633/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de situação ocorrida em ação previdenciária ajuizada contra a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qual a autora pleiteava aposentadoria integral por
doença  mental.  No  bojo  da  referida  demanda,  na  qual  foi  proferida  sentença  de  parcial
procedência da aposentadoria integral, a autora, que era interditada, entendeu ter havido alguma
irregularidade na não atuação da DPU na demanda. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, IV). Os fatos noticiados não denotam a ocorrência de crime, mas apenas um inconformismo
com a não intervenção da DPU e, eventualmente, com a decisão que interditou a autora. Consta
dos autos um rol de 30 (trinta) registros de ocorrências apresentadas pela autora-interditada nos
últimos cinco anos,  quase todos com a anotação da autoridade policial  fato  em tese atípico.
Considerando o número e o teor das comunicações, conjugado com o estado psíquico perturbado
da autora, é de se inferir serem os fatos mais o fruto de algum desequilíbrio emocional do que
efetivamente registro de ocorrências de fatos criminosos. Inexistência de situação concreta da
ocorrência de ilícitos. . Homologação do arquivamento.

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

332. Processo: 1.29.000.002972/2016-31 Voto: 586/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  informações  advindas  de  fiscalização  realizada  pelo
Ministério Público do Trabalho em empresa privada. Segundo o Auto de Infração, a empresa não
teria apresentado alguns documentos requisitados pelo MPT, como folha de pagamento, recibos
de  pagamento  de  salários  e  diferenças  de  dissídios,  avisos  de  férias,  termos  de  rescisão  e
comprovantes  bancários  de  alguns  empregados.  O  Procurador  do  Trabalho  encaminhou  as
informações ao MPF para apurar eventual delito tributário (Lei nº 8.137/90, art. 1º, I). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A empresa foi sancionada pelos fiscais do Trabalho com
cominação de multa. Com efeito, embora os atos praticados configurem irregularidades no âmbito
trabalhista, as condutas não se enquadram como fato típico idôneo a deflagrar uma investigação
criminal no presente momento. Inexistência de indícios mínimos da ocorrência de crime 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

333. Processo: 1.29.002.000141/2016-12 Voto: 750/2017 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  de  representação  formulada  por
Presidente de Cooperativa, noticiando a ocorrência, em tese, de crimes contra a ordem tributária,
consistentes em sonegação de tributos mediante a omissão de rendimentos e de participação
societária  em empresas,  além da  utilização  de  laranjas  por  parte  de  terceiro  (Lei  art.  1º  da
8.137/90).  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).  Oficiada,  a  Receita  Federal
encaminhou informações que não demonstram a prática de possíveis  crimes,  não tendo sido
encontrados indícios relevantes que justificassem a instauração de procedimento fiscal. Ausência
de elementos mínimos aptos a justificar o prosseguimento das investigações. Considerando a
existência de indícios de desvio de valores da Cooperativa,  foi  determinada pela Procuradora
oficiante a extração de cópia integral dos autos e envio à Promotoria de Justiça de Caxias do
Sul/RS. Homologação do arquivamento.

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

334. Processo: 1.29.003.000027/2017-55 Voto: 735/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  tentativa  de  arrombamento  em  agência  da  Caixa
Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que a
fechadura da porta externa da agência, devido a um problema, estava deslocada de sua posição
original,  mas  sem  sinais  que  evidenciassem  a  ocorrência  de  um  arrombamento.  Os  fatos
noticiados não denotam a prática de crime. Ausência de materialidade delitiva. Conduta atípica.
Homologação do arquivamento.

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

335. Processo: 1.29.018.000006/2016-90 Voto: 907/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ERECHIM-RS

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

Ementa: Procedimento  Administrativo  de  Acompanhamento  instaurado  a  fim  de  realizar  levantamento
patrimonial de investigado, em razão dos crimes contra ordem tributária de que foi acusado em
Ação  Penal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Foi  proferida  sentença
condenatória que deixou de fixar valor mínimo para reparação dos danos, visto que a vítima se
trata da Fazenda Pública, a qual conta com meio próprio para a execução de seus débitos. Apesar
de o Membro do Ministério Público Federal ter se insurgido contra a dosimetria da pena, a fim de
ver a sanção privativa de liberdade ser exasperada por conta da gravidade do delito,  não se
mostrou plausível a irresignação quanto ao aspecto da reparação do dano, tendo em vista que
efetivamente os débitos tributários já estão inscritos em dívida ativa da União, estando em curso
execuções  fiscais  correspondentes  a  tais  valores.  Ação  Penal  com  instrução  exaurida.
Esgotamento do objeto. Homologação do arquivamento.

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

336. Processo: 1.30.001.000215/2016-00 Voto: 885/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível extravio de correspondência enviada
pelos Correios para os Estados Unidos. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). O
fato trazido não tem por objeto a comunicação de ocorrência de crime, tratando-se de falha na
prestação de serviço pela empresa pública federal. Inexiste delito a ser apurado que justifique a
atuação  do  Parquet.  Ausência  de  fundamento  para  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

337. Processo: 1.30.001.005049/2016-20 Voto: 648/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de abuso de autoridade que teria ocorrido
em procedimento de abordagem policial de veículo em rodovia federal. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Da análise das informações apresentadas,  verifica-se que os fatos
narrados não caracterizam ilícito penal. Houve um mero desentendimento entre policiais, cada um
querendo fazer prevalecer sua autoridade. Não houve qualquer fato relevante a ensejar a atuação
ministerial.  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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

338. Processo: 1.30.001.005297/2016-71 Voto: 936/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
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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  19/11/2008,  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
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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

339. Processo: 1.30.002.000309/2016-61 Voto: 941/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  junto  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  a  partir  de  manifestação
anônima. O noticiante aponta a possibilidade de irregularidades previdenciárias ocorrendo em seu
município.  Limita-se  a  afirmar  que ouvia,  em 1996,  pessoas reclamando que  outras  pessoas
estariam se aposentando na faixa dos 40 e 45 anos em sua cidade. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Fatos narrados de forma vaga e desconexa. Denúncia genérica e desprovida
de elementos concretos que embasem uma investigação. Não é possível identificar com precisão
os fatos, tampouco estabelecer uma linha de compreensão apta a ensejar eventual persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

340. Processo: 1.32.000.001261/2016-53 Voto: 658/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do crime de boca de urna (Lei nº 9.504/97, art.
39, § 5º, II), praticado, em tese, por Secretário de Estado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Verifica-se,  da  análise  dos  autos,  que  não  existem elementos  aptos  a  indicar  a
materialidade da conduta típica ora em análise.  As declarações efetuadas pelas testemunhas
revelam  que  estas  não  presenciaram  o  representado  pedindo  votos.  Nas  atas  das  seções
eleitorais enviadas pelo TRE/RR não consta nenhuma conservação sobre o ocorrido. Ausência de
indícios  de  materialidade  delitiva  aptos  a  ensejar  a  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

341. Processo: 1.33.009.000080/2016-92 Voto: 915/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Ofício encaminhado pelo 15º Batalhão de Polícia Militar de
Caçador/SC, solicitando parecer do MPF acerca do uso de rádios transmissores, denominados
HT's, visto que esses aparelhos podem ser utilizados clandestinamente com a finalidade de captar
ou interferir  na frequência  da comunicação  da Polícia  Militar.  Busca  saber  se  tal  conduta  se
amolda ao tipo penal do art. 183 da Lei n. 9.472/97. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
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62, IV). O caso trazido não visou informar notitia criminis, mas sim obter informações sobre como
proceder  ante  delitos  da  espécie.  Não  cabe  ao  Ministério  Público  prestar  consulta  em tese.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  deste  Procedimento.  Homologação  do
arquivamento.

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

342. Processo: 1.34.001.007762/2016-69 Voto: 946/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática de crime de sonegação fiscal (Lei n.
8.137/90,  art.  1º),  praticados,  em tese,  por  representantes  de  empresa  privada.  Revisão  de
Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Não há notícia de constituição definitiva do
crédito tributário pela autoridade fazendária. Ausência de condição objetiva de procedibilidade.
Incidência do Enunciado n. 24 da Súmula Vinculante do STF. Falta de justa causa para prosseguir
na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

343. Processo: 1.34.011.000549/2016-15 Voto: 879/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de denúncia de suposta prática de crimes envolvendo ex-
Presidente da República. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de
forma genérica e desconexa que não apresentam nenhum detalhe concreto apto a ensejar uma
investigação  por  parte  do  Ministério  Público.  Ausência  de  indícios  de  materialidade  delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

344. Processo: 1.34.015.000243/2016-11 Voto: 791/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

Outras deliberações(Arquivamento)

345. Processo: 1.15.000.003197/2016-26 Voto: 506/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de racismo (art. 20, §2º, Lei 7.716/89) praticado
contra nordestinos, por meio de rede social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Recebimento da promoção de  arquivamento como declínio  de  atribuições  (Enunciado nº  32).
Denúncia  realizada na Sala  de Atendimento ao Cidadão informando que perfil  de rede social
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postou mensagem de  conteúdo político  com comentários preconceituosos contra  nordestinos.
Não verificação de internacionalidade da conduta. A utilização da internet como instrumento para
prática  de  crime  não  é  suficiente,  por  si  só,  para  fixar  a  competência  da  Justiça  Federal.
Enunciado nº 50 desta 2ª CCR. Ausência de elementos de informações capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Precedente STF
ACO 1780/SC. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

346. Processo: 1.35.000.001348/2015-38 Voto: 741/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática de agiotagem, após a
verificação  de  movimentações  financeiras  incompatíveis  com  o  patrimônio  declarado  pelo
investigado. Possível crime contra a economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 4ª, alínea a. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento da promoção de arquivamento como
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  indícios  de  crime  contra  o  Sistema
Financeiro Nacional. 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  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

347. Processo: 1.30.001.004463/2014-50 Voto: 756/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais. Fatos relatados em 19/09/2014 por dois menores de idade que, ao que consta,
fugiram do município de Macaé/RJ em função de ameaças sofridas de associações criminosas
ligadas ao tráfico de drogas local.  A maior parte dos relatos indicava a prática de delitos não
afetos  à  competência  federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Os  fatos
delituosos que poderiam atrair a atribuição do MPF foram informados ao Setor de Inteligência da
Polícia Federal para diligências preliminares no intuito de identificar as pessoas citadas e colher
elementos de verossimilhança das informações trazidas. A referida unidade policial informou que
os fatos noticiados pelos menores seriam fantasiosos, visto que as informações misturaram fatos
que ocorreram em tempos diferentes e nomes e qualificações de pessoas que não correspondem
à verdade. Não foi encontrado, no endereço indicado pelos menores, o indivíduo citado como
Policial Federal e que supostamente explorava clandestinamente a transmissão de televisão a
cabo naquela região. Ainda foram feitas consultas a bancos de dados que não revelaram indícios
de autoria e materialidade em relação aos possíveis crimes federais cometidos. 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 Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

136



Ata da 671ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00049218/2017

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

348. Processo: JFCE/LN-0000407-
15.2016.4.05.8101-INQ

Voto: 659/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL NO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE 
LIMOEIRO DO NORTE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (art. 168
CP). MPE: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO AO MPF EM RAZÃO DE INTERESSE FEDERAL. MPF:
DECLÍNIO  AO  MPE.  FATO  QUE  NÃO  ATRAI  A  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.
REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). RATIFICAÇÃO DO DECLINIO DE
ATRIBUIÇÕES  POR  ESTA  2ª  CCR.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  CONFIGURADO.
ATRIBUIÇÃO DO PGR PARA DIRIMIR O CONFLITO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
a suposta  prática  do crime de  apropriação indébita  (art.  168 CP)  por  particular,  que teria  se
apropriado  de  05  automóveis  e  37  motocicletas  pertencentes  à  empresa  privada.  2.  Após  a
realização  de  diligências  pela  autoridade  policial,  o  Ministério  Público  Estadual  vislumbrou  a
presença de indícios da prática de crimes fiscais, pelo que requereu à Secretaria da Fazenda
Estadual (fl. 317-v) o exame de documentos juntados aos autos. O relatório concluiu que houve a
omissão de receitas e detectou a ausência do registro da nota fiscal nº 14.217 nos Livros de
Registro  de Entradas nos  anos-calendário  de 2005 e 2006.  3.  Diante  dessas informações,  o
Ministério  Público  Estadual  requereu  o declínio  de  competência  para  o  Juízo  Federal,  sob  a
alegação de que o objeto do inquérito em epígrafe envolvia interesse da União (art. 109, I, CF/88).
A Justiça Estadual ratificou tal pedido, remetendo os autos à Justiça Federal.  4. Instado a se
manifestar, o MPF informou que tramita na Justiça Federal ação penal em face do investigado,
atualmente em fase recursal no TRF da 5ª Região, pela prática do crime de sonegação fiscal (art.
1º, I, da Lei 8.137/90), não existindo, contudo, conexão entre os fatos objeto da referida ação e
estes da presente investigação. 5. Colhe-se do relatório policial a informação de que a presente
investigação  centrou-se  na  presença  de  indícios  de  autoria  e  materialidade  do  crime  de
apropriação indébita (CP, art. 168), sem qualquer menção à ofensa a bem ou interesse da União.
6. Embora o investigado já responda à ação penal por crime contra a ordem tributária, atualmente
em fase recursal, tal não é suficiente para indicar o interesse da União em relação ao crime de
apropriação indébita, que teve como vítima, exclusivamente, pessoas físicas, razão pela qual não
há  como  se  reconhecer  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  com  as
investigações.  7.  Configurado o conflito  de atribuições entre  o  Ministério  Público  Federal  e  o
Ministério Público Estadual que deve ser dirimido pelo Procurador-Geral da República, conforme
preconizado  na  Tese  nº  7  da  Edição  nº  1  do  Informativo  de  Teses  Jurídicas  da  PGR e  em
precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). 8. Encaminhamento dos autos ao
Exmo. Sr. Procurador-Geral da República.

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

349. Processo: JF-GO-0018158-55.2016.4.01.3500-
INQ

Voto: 632/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DE GOIÁS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171,  §3º).
LEVANTAMENTO  FRAUDULENTO  DE  PRECATÓRIO  JUDICIAL  PERANTE  A  CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL POR TERCEIRO.  POSSÍVEL USO DE DOCUMENTO FALSO. MPF:
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CCP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV. CRIME PRATICADO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CRIME QUE
ATINGE  TAMBÉM  A CREDIBILIDADE  DE  SEUS  SERVIÇOS.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para
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apurar a possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º), decorrente do levantamento
fraudulento  de  precatório  judicial  realizado  perante  a  Caixa  Econômica  Federal  por  terceiro
(possível uso de documento falso), no valor de R$ 515.257,77. 2. O Procurador da República
oficiante requereu o declínio de atribuições do procedimento por entender que o prejuízo seria
suportado pelo particular, não havendo lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  que  pudesse  atrair  a  competência  da  Justiça
Federal. Discordância do magistrado, nos termos do art. 28 do CPP. 3. O crime de estelionato foi
praticado contra a Caixa Econômica Federal, pessoa jurídica de direito público federal, que era
responsável pela guarda dos valores sacados fraudulentamente. 4. Ainda que não tenha havido
ressarcimento  do  particular  lesado,  firma-se,  nos  termos do  art.  109,  IV,  da  Carta  Magna,  a
competência da Justiça Federal, pois, uma vez comprovada a fraude, a instituição financeira está
obrigada a ressarcir o prejuízo causado pelo delito. 5. Além disso, a prática criminosa atinge a
credibilidade dos serviços da referida empresa pública federal. 6. Competência da Justiça Federal.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

350. Processo: JF/ITJ/SC-5014954-
96.2015.4.04.7208-RPCR - Eletrônico

Voto: 588/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ITAJAÍ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal), tendo em
vista a aquisição, por particulares, de coisas que sabiam ser produto de crime. Em 21/07/2008
foram furtadas do automóvel da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) encomendas
destinadas à empresa de telefonia. Restituição do prejuízo pela EBCT à empresa. O furto foi
investigado em inquérito policial,  mas restou arquivado em virtude da ausência de indícios de
autoria.  No  curso  da  investigação,  constatou-se  a  possível  ocorrência  de  receptação  dos
aparelhos. Promoção de declínio de atribuições fundada na ausência de prejuízo a bens, serviços
ou interesse direto  e  específico  da União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Discordância do magistrado, ao entendimento de que haveria conexão entre os crimes de furto e
receptação. Em que pese o furto que deu origem às receptações tenha causado prejuízo à EBCT,
visto  que  gerou  obrigação  de  restituir  o  valor  das  mercadorias,  verifica-se  que  a  receptação
constitui  crime autônomo, cometido após o exaurimento do furto,  sem consequências para os
Correios.  Os  bens  receptados  nunca  pertenceram  aos  Correios,  que  só  teve  sobre  eles  a
detenção  provisória  na  qualidade  de  transportador.  Bens  pertencentes  à  empresa  privada.
Alienação  de  produtos  furtados  pertencentes  à  empresa  privada.  Compra  efetuada  por
particulares.  Inquérito  Policial  relativo  ao  crime  de  furto  arquivado.  Ausência  de  conexão.
Insistência no declínio de atribuições.

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

351. Processo: JF-TO-0000351-13.2017.4.01.4300-
INQ

Voto: 925/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
TOCANTINS

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

Ementa: RÉU  PRESO.  INQUÉRITO  POLICIAL.  REALIZAÇÃO  DE  EMPRÉSTIMOS  A  TERCEIROS
MEDIANTE A COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. MPF: DECLÍNIO AO MPE POR AUSÊNCIA
DE INTERESSE FEDERAL. CRIME DE USURA (LEI 1.521/51, ART. 4º).  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO.  ART.  28  DO CPP.  DECLÍNIO PREMATURO.  PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIAS.
INDÍCIOS  DA  PRÁTICA  DE  CRIME  CUJA  COMPETÊNCIA  É  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  O  PROSSEGUIMENTO  DAS
INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito Policial instaurado em decorrência da prisão em flagrante de dois
cidadãos colombianos, no dia 23 de dezembro de 2016, em razão da suposta prática do delito
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previsto no artigo 8º, c/c art. 1º, parágrafo único, II, ambos da Lei 7.492/86. 2. Consta dos autos
que  os  indiciados  teriam  vindo  da  Colômbia,  trazendo  quantia  em  dinheiro  pertencente  a
colombianos e se estabelecido no Brasil no intuito de efetuarem empréstimos a brasileiros. 3. Ao
serem interrogados, os investigados esclareceram à polícia que realizam empréstimos mediante a
cobrança de juros e que, embora exerçam a mesma atividade, não se conhecem nem trabalham
juntos. 4. O Procurador da República oficiante requereu ao Juízo o declínio de competência, por
entender que as investigações não apontam para qualquer conduta capaz de indicar a prática de
crime contra o sistema financeiro, uma vez que a atividade limitava-se ao empréstimo de dinheiro
a  terceiros,  sem  a  constituição  de  pessoa  jurídica,  fato  que  aponta  para  um  esquema  de
agiotagem, crime de competência da Justiça Estadual. Ao final, requereu, por consequência, a
revogação  da  prisão  preventiva  dos  indiciados.  5.  O  magistrado,  por  sua  vez,  discordou  do
entendimento  ministerial,  por  entender  que  os  documentos  apreendidos  indicam  que  os
investigados  teriam  uma  grande  cartela  de  clientes,  fato  que  aponta  para  uma  prática
generalizada, atingindo número indeterminado de pessoas, fator diferencial do crime do art. 8º da
Lei n. 7.492/86 em relação ao crime de usura. Acrescentou, ainda, que o fato dos recursos por
eles utilizados pertencerem a terceiros também seria um traço distintivo entre os referidos crimes.
6. O declínio de atribuições do presente procedimento revela-se prematuro, na medida que não
foram exauridas as diligências necessárias para a completa elucidação dos fatos,  mediante a
verificação: a) da origem dos recursos encontrados com os investigados, tendo em vista a notícia
de envio de valores ao Brasil,  bem como da regularidade da remessa dos lucros auferidos à
Colômbia; b) da situação dos investigados junto ao COAF; c) da autenticidade dos documentos
apresentados pelos investigados quando do flagrante; d) dos antecedentes dos investigados no
país de origem, via Cooperação Jurídica Internacional; e) da regularidade dos estrangeiros no
país. 7. Designação de outro membro do MPF para o prosseguimento das investigações.

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

352. Processo: JF/CÇD/SC-5002460-
59.2016.4.04.7211-APE - Eletrônico 

Voto: 863/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CAÇADOR

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

Ementa: AÇÃO PENAL. CRIME DE OMISSÃO DE REGISTRO TRABALHISTA NA CTPS (CP, ART. 297, §
4º). MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28 DO CPP, C/C A
LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  EXISTÊNCIA DE  VÍNCULO  TRABALHISTA NÃO  CONFIRMADO.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Ação Penal oferecida originalmente pelo
MPE/SC pela prática do delito previsto no art. 297, §3º, II e §4º, do Código Penal, em razão do
investigado supostamente ter omitido na CTPS de seu filho e empregado a existência de vínculo
trabalhista, no período de julho a outubro de 2012. 2. A denúncia oferecida pelo MPE foi aceita
pelo  magistrado.  Entretanto,  após  manifestação  da  defesa  do  acusado,  houve  o  declínio  da
competência  para  a  Justiça  Federal.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  manifestou-se
favoravelmente  quanto  ao  declínio  de  competência  e  requereu  o  arquivamento  do  feito  por
entender que a atitude do investigado retrata típico ilícito trabalhista, sem nenhuma nuance que
demande a intervenção do Direito Penal, pois não houve demonstração de que ele pretendesse
burlar a fé pública ou a previdência social, mesmo porque o trabalhador sem registro era seu
próprio filho. Trata-se de um só trabalhador e filho do empregador, situação em que integrantes da
mesma família conduzem empresa, com prevalência das relações de família sobre as relações
propriamente trabalhistas. 4. Discordância do Magistrado por entender que o crime de omissão de
registro  na CTPS tem como sujeito passivo primário o  Estado, e,  eventualmente,  o particular
prejudicado. Bem como, ao menos em tese, a anotação fraudulenta do registro tem potencial de
constituir, de forma irregular, direito de natureza previdenciária. 5. Analisando os autos verificou-se
que o fato não resultou de procedimento trabalhista, mas sim de ação de execução (ocorrida em
2010)  em  face  da  empresa  do  investigado,  em  que  foi  requerida  a  penhora  do  veículo  de
propriedade  do  filho  do  investigado  (suposto  empregado).  Em  contestação  à  execução,  foi
informado que o veículo penhorado não pertencia à empresa executada, mas sim ao empregado
da mesma, momento em que foi informado também que não havia o registro na CTPS. 6. No
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decorrer  da ação penal,  ao ser  apresentada a peça de defesa,  foi  anexada cópia  da ata  de
audiência realizada na Procuradoria do Trabalho, onde a preposta da empresa do investigado
informou  que,  na  ocasião  da  ação  cível,  o  filho  do  investigado  teria  sido  qualificado  como
empregado, quando em verdade era sócio. Foi  anexado cópia do contrato social da empresa
confirmando a qualidade de sócio do suposto empregado. Portanto,  a relação trabalhista não
restou  devidamente  confirmada,  motivo  pelo  qual  não  deveria  haver  anotação  do  vínculo  na
CTPS. 7. Insistência no arquivamento, por outro fundamento.

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

353. Processo: JF/GAR/PE-0000472-
77.2016.4.05.8305-PIMP

Voto: 552/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GARANHUNS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º) e/ou
falsidade ideológica (CP, art. 299). Notícia de supostas irregularidades para obtenção de benefício
de pensão por morte. MPF requereu o arquivamento do feito por entender que inexistem indícios
de falsidade dos documentos utilizados para instruir a ação previdenciária. As eventuais dúvidas
foram esclarecidas pela própria investigada durante a audiência de instrução, ocasião em que em
nenhum momento mascarou a verdade dos fatos, não se verificando o uso de artifício, ardil ou
outro  meio  fraudulento.  Discordância  do  magistrado  por  entender  que  a  contradição  no
depoimento da investigada configuraria, em tese, o delito de falsidade ideológica. Aplicação do art.
28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Investigada pleiteou benefício de pensão por morte rural
nas vias administrativa e judicial, o qual foi negado por insuficiência de provas quanto à atividade
rural do instituidor do benefício, bem como pela não comprovação da qualidade de dependente
econômica, uma vez que a investigada estava separada de fato à época do óbito. Verificou-se a
inexistência de indícios de falsidade nos documentos apresentados, pois não foram constatadas
contradições entre os períodos alegados de atividade rural com o período em que houve o único
vínculo trabalhista. Ressalta-se que a investigada não faltou com a verdade em nenhuma das
vezes que foi questionada, informando sua situação civil  em relação ao possível instituidor do
benefício,  bem como confirmando todos os vínculos trabalhistas,  afastando, assim, a dolo de
induzir em erro a autarquia previdenciária ou o douto magistrado. Embora tenha havido uma única
contradição nas informações prestadas, tal fato não permite concluir pela existência de dolo na
conduta. Pedido de concessão do benefício foi indeferido nas esferas administrativa e judicial, não
ocorrendo prejuízo material para a Previdência Social. Falta de justa causa para a persecução
penal. Insistência no arquivamento.

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

354. Processo: JF-PPR-0004748-62.2014.4.03.6112-
INQ

Voto: 786/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 12ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
PRESIDENTE PRUDENTE/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de expediente oriundo do Juízo da Vara do Trabalho, que
reconheceu o pagamento de verbas de natureza salarial pagas por fora ao reclamante. Possível
crime de sonegação previdenciária. CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). No tocante às contribuições previdenciárias, constou da sentença o reconhecimento do
crédito  existente  em  virtude  das  verbas  de  natureza  salarial  exclusivamente  decorrentes  do
decreto condenatório. Em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores
pagos e não declarados em tempo ao fisco para composição da base de cálculo,  entretanto,
consignou expressamente o  Juízo  sentenciante  que os  cálculos  deverão  ser  elaborados pelo
INSS, cabendo à União promover a sua execução. Expedição de ofício à Receita Federal  do
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Brasil e ao INSS. Representação Fiscal para Fins Penais a ser oportunamente encaminhada ao
Ministério  Público  Federal  em  caso  de  constatação  de  ilícito  penal.Constituição  definitiva  do
crédito tributário, por ora, não verificada. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do
STF.  Precedente  da  2ª  CCR:  NF  1.34.009.000362/2016-52,  Sessão  nº  668,  de  12/12/2016,
Unânime. Homologação do arquivamento.

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

355. Processo: JF/PR/CAS-5003888-
49.2015.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 654/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS
CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº
10.522/2002. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Representação instaurada para
apurar  suposta  prática  do  crime  tipificado  no  art.  334  do  Código  Penal,  atribuída  a  08
representados, em razão da apreensão de mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas
da comprovação de seu ingresso regular  no país.  2.  A Receita  Federal  do Brasil  elaborou o
cálculo dos impostos que deixaram de ser recolhidos com a prática ilícita da seguinte forma: 1)
A.A.C  R$ 468,30; 2) R.S.M.  R$ 274,29; 3) S.L.C.M.  R$ 793,56; 4) G.P.N  R$ 374,68; 5) M.P. -
R$ 385,64;  6)  A.C.G.  -  R$  1.299,72;  7)  E.P.S.  -  R$  4.880,77;  e  8)  S.M.S  R$ 489,69  3.  O
Procurador  da  República  oficiante  requereu  o  arquivamento  com fundamento  no princípio  da
insignificância.  Discordância  do  Magistrado  em  relação  a  investigada  E.P.S.,  em  razão  da
presença de reiteração delitiva. 4. Tendo os autos sido remetidos à 2ª CCR, para exercício de sua
função revisional, foram devolvidos à origem para realização de diligências junto à RFB. 5. No
caso, após diligências efetuadas pelo MPF, verificou-se a existência de 05 autuações ocorridas
nos  últimos  cinco  anos  em  desfavor  da  investigada  (incluindo  a  presente  em  análise),  cujo
somatório dos tributos iludidos em todas as apreensões se deram no valor de R$ 10.077,24, fato
que não se mostra penalmente irrelevante. 6. A respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis: Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº
10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao
crime  de  descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  7.  Prosseguimento  da
persecução penal.

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

356. Processo: JF/PR/CAS-5005837-
11.2015.4.04.7005-IP - Eletrônico 

Voto: 574/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: ARQUIVAMENTO COM
ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28
C/C LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR
INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ART.  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado  para  apurar  a  prática  dos  crimes  de  descaminho  (CP,  art.  334)  e  falsificação,
corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (CP,
art. 273, §1-B), tendo em vista a apreensão de mercadorias e medicamentos sem a comprovação
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da regular internalização. 2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento quanto
ao crime de descaminho com fundamento no princípio da insignificância e no tocante ao crime do
art. 273, §1º-B baseou-se na ausência de materialidade delitiva, uma vez que os medicamentos
apreendidos foram destruídos sem a realização de perícia. Discordância do Magistrado no que
tange ao delito de descaminho, em razão da presença de reiteração delitiva.  3. A Informação
Fiscal apontou que na apreensão em análise, houve a ilusão de R$ 5.120,46 (cinco mil, cento e
vinte reais e quarenta e seis centavos) a título de tributos federais (IPI e II). 4. Remetidos os autos
à  esta  2ª  CCR,  para  exercício  de  sua  função  revisional,  foram  devolvidos  à  origem para  a
realização de diligências junto à RFB. 5. No caso, após diligências efetuadas pelo MPF, verificou-
se a existência de 06 autuações ocorridas nos últimos cinco anos em desfavor da investigada
(incluindo a presente em análise), cujo somatório dos tributos iludidos em todas as apreensões se
deram no valor de R$ 7.261,82, fato que não se mostra penalmente irrelevante. 6. A respeito do
tema, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis: Admite-se o
valor  fixado no art.  20,  caput,  da Lei  nº  10.522/2002 (R$ 10.000,00)  como parâmetro para a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração
da conduta. 7. Prosseguimento da persecução penal.

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

357. Processo: JF/PR/CAS-5006264-
71.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 645/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS
CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº
10.522/2002. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Representação instaurada para
apurar  suposta  prática  do  crime  tipificado  no  art.  334  do  Código  Penal,  atribuída  a  04
representados, em razão da apreensão de mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas
da comprovação de seu ingresso irregular no país. 2. A Receita Federal do Brasil  elaborou o
cálculo dos impostos que deixaram de ser recolhidos com a prática ilícita da seguinte forma: 1)
R.G.  R$ 4.053,92; 2) A. F. K.  R$ 8.435,75; 3) R.V.P.B.  R$ 1.742,23; 4) F.A.P.F.  R$ 1.216,82; 3. O
Procurador  da  República  oficiante  requereu  o  arquivamento  com fundamento  no princípio  da
insignificância. Discordância do Magistrado em relação aos investigados R.G. e A.F.K., em razão
da presença de reiteração delitiva. 4. A respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
editou  o  Enunciado  nº  49,  in  verbis:  Admite-se  o  valor  fixado  no  art.  20,  caput,  da  Lei  nº
10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao
crime  de  descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  5.  No  caso,  há  notícia  da
reiteração na prática do crime de descaminho. Fato que não se mostra penalmente irrelevante.
Precedentes do STJ. 6. Prosseguimento da persecução penal.

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

358. Processo: JF/PR/CUR-5032656-
63.2016.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 585/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  FISCAL (ART.  1º,  I,  DA LEI  8137/90).  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
INC. IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. BEM JURÍDICO TUTELADO.
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ILUSÃO  DE  TRIBUTOS  SUPERIOR  A  R$  10.000,00.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se de Notícia  de Fato instaurada a partir  de Representação
Fiscal para Fins Penais dando conta de possível prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei
8137/90, em decorrência do investigado ter pleiteado deduções indevidas nas declarações de
Imposto  de  Renda  de  Pessoa  Física  nos  anos  calendários  de  2007,  2008  e  2009.  2.  A
Procuradora da República  oficiante  promoveu o  arquivamento do procedimento com base  no
princípio da insignificância, uma vez que o valor do tributo sonegado (R$ 10.737,70) é inferior a
R$  20.000,00,  parâmetro  adotado  pelo  art.  20  da  Lei  10.522/2002.  3.  Discordância  do  Juiz
Federal, por entender não ser possível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor
do tributo evadido for superior a R$ 10.000,00. 4. Com base nas disposições do art. 20, caput, da
Lei nº 10.522/2002, alterado pela Lei nº 11.033/2004, aplica-se o princípio da insignificância ao
crime do art. 1° da Lei n° 8.137/90 apenas quando o débito fiscal não é superior a R$ 10.000,00
(STJ-AgRg no AREsp: 401904 SP 2013/0327374-4, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe
de 12/02/2014). 5. O valor sonegado (R$ 10.737,70) pelo investigado supera o valor R$ 10.000,00
(dez  mil  reais)  previsto  na  Lei  n.º  10.522/2002,  como  limite  para  aplicação  do  princípio  da
insignificância.  6.  Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do para
prosseguir na persecução penal.

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

359. Processo: JFRS/SLI-5002763-
97.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 559/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: ARQUIVAMENTO COM
ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28
C/C LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR
INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ART.  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334),  tendo  em  vista  a
apreensão de mercadorias sem a comprovação da regular internalização. 2. O Procurador da
República  oficiante  requereu  o  arquivamento  com fundamento  no  princípio  da  insignificância.
Discordância do Magistrado, em razão da presença de reiteração delitiva. 3. A Informação Fiscal
apontou a ilusão de R$ 1.088,24 (mil e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) a título de
tributos federais (IPI e II). Notícia de uma reiteração delitiva no crime em comento, cujo valor das
mercadorias apreendidas foi de R$ 2.566,00. 4. A respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação
e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis: Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº
10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao
crime  de  descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  5.  No  caso,  há  notícia  da
reiteração na prática do crime de descaminho. Fato que não se mostra penalmente irrelevante.
Precedentes do STJ. 6. Prosseguimento da persecução penal.

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

360. Processo: JFRS/SLI-5002831-
47.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 558/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: ARQUIVAMENTO COM
ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28
C/C LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR
INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ART.  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334),  tendo  em  vista  a
apreensão de mercadorias sem a comprovação da regular internalização. 2. O Procurador da
República  oficiante  requereu  o  arquivamento  com fundamento  no  princípio  da  insignificância.
Discordância do Magistrado, em razão da presença de reiteração delitiva. 3. A Informação Fiscal
apontou a ilusão de R$ 1.784,08 (mil setecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos) a título
de tributos federais (IPI e II). Notícia de uma reiteração delitiva no crime em comento, cujo valor
das  mercadorias  apreendidas  foi  de  R$  26.655,00.  4.  A respeito  do  tema,  a  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis: Admite-se o valor fixado no art. 20,
caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da
insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. 5. No caso, há
notícia da reiteração na prática do crime de descaminho. Fato que não se mostra penalmente
irrelevante. Precedentes do STJ. 6. Prosseguimento da persecução penal.

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

361. Processo: JF-SOR-0009008-57.2015.4.03.6110-
INQ

Voto: 712/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ART.
342).  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  ART.  28  do  CPP.
POSSIBILIDADE DE  REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS  QUE  PODEM ELUCIDAR OS
FATOS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO MEMBRO OFICIANTE
PARA DAR  PROSSEGUIMENTO  ÀS  INVESTIGAÇÕES.  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 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 a potencialidade
lesiva dos depoimentos, uma vez que ambos foram desconsiderados pelo Juízo. 4. O Juiz Federal
entendeu 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 solicitação
dos  testemunhos  prestados  e  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 Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

362. Processo: JF/SP-0001854-32.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 752/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  IMPORTAÇÃO  REALIZADA  POR  POSSÍVEL  INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE EMPRESA PRIVADA. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
(LEI 8.137/90) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). ART. 28 DO CPP. AUSÊNCIA DE
DOLO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado a partir do envio de
Representação Fiscal para Fins Penais pela Receita Federal do Brasil, noticiando que empresa
montadora  seria  a  real  interessada  oculta  em  parte  das  importações  registradas  por  outra
empresa privada. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por
entender que (I) não há qualquer elemento nos autos do qual se possa inferir, a não ser por pura
ilação, a intenção de eximir a empresa do pagamento de tributos, mediante quebra da cadeia de
recolhimento  do  IPI  e  (II)  no  que  diz  respeito  aos  supostos  crimes  de  falso,  estes  seriam
absorvidos pela prática da sonegação fiscal,  razão pela qual,  também em relação ao referido
delito,  inexiste  razão  para  que  o  feito  tenha  prosseguimento.  3.  O  Magistrado,  acolhendo  a
manifestação ministerial no que toca à ausência de provas para a caracterização do crime contra
a ordem tributária,  determinou o prosseguimento do feito em relação aos crimes de falsidade
ideológica (CP, art. 299) e uso de documento falso (CP,art. 304), uma vez que, no seu entender,
não é possível a consunção dos crimes de falso na hipótese em que não há comprovação da
prática  da  supressão  de  tributos.  4.  Após  a  realização  de  diversas  diligências,  não  restou
minimamente  comprovada a  intenção  das  empresas  investigadas  de  suprimirem os  impostos
devidos por ocasião da importação, fato que afastou, tanto do ponto de vista do Ministério Público
Federal  quanto  do  Magistrado,  a  possível  prática  do  crime  contra  a  ordem  tributária.  5.  Foi
aplicada a pena de perdimento das mercadorias, convertida, posteriormente, em multa, com a
lavratura do Auto de Infração, gerando crédito tributário no valor, à época, de R$ 13.245.503,80
(treze milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e três reais, oitenta centavos). 6. Após
recurso  interposto  pelas  investigadas  junto  ao  Conselho  Administrativo  de  Recursos  Fiscais
CARF, o órgão decidiu que no caso específico dos autos  onde a importação foi declarada como
sendo  por  conta  própria,  quando  no  entender  da  Fiscalização,  supostamente  deveria  ser
declarada  por  encomenda -,  inexiste  sequer  razão  para  qualquer  simulação  ou  ocultação  da
realidade fática retratada na operação de importação em tela, posto que os efeitos tributários e
cambiais  são  os  mesmos  em  ambas  as  modalidades  de  importação  (conta  própria  e  por
encomenda).  7.  Acrescentou,  ainda,  que ante a falta  de comprovação da ocultação mediante
fraude  ou  simulação,  de  quaisquer  dos  intervenientes  na  importação  ou  exportação
expressamente mencionados, que constitui pressuposto para a aplicação da pena de perdimento
e da pretendida multa alternativa, também não há como fugir à conclusão de impossibilidade de
aplicação da pena, por atipicidade da conduta da Recorrente. 8. Embora correto o Magistrado ao
considerar  inaplicável  a  absorção dos crimes,  quando não restar  comprovado que o falso foi
praticado com o único intuito de viabilizar o crime contra a ordem tributária, verifico que, no caso,
a empresa indicou nas declarações de importação a condição que acreditava possuir (importadora
direta), tanto que o próprio CARF afastou a possibilidade de ter ocorrido fraude ou simulação nas
importações. 9. Considerando que as declarações supostamente falsas realizadas pela empresa
não  tinham  o  condão  de  modificar  os  efeitos  tributários  e  cambiais  das  operações  por  ela
realizadas, não vislumbro elementos mínimos que indiquem dolo na conduta da investigada apto a
justificar o prosseguimento da persecução penal,  tratando-se o fato de ilícito administrativo, já
devidamente apurado na esfera competente. 10. Insistência do arquivamento.

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

363. Processo: JF/SP-0016213-02.2007.4.03.6181-
INQ

Voto: 696/2017 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  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC.
IV). PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª
CCR/MPF. SÚMULA Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR
NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do crime de
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sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), por parte de representantes legais de
empresa  privada.  2.  Após  a  realização  de  diversas  diligências,  o  Procurador  da  República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  base  (I)  na  ausência  de  elementos  que
demonstrem de maneira concreta quem de fato seria o gestor da empresa, já que os investigados
não foram ouvidos e (II) na falta de efetivo interesse de agir, em decorrência da prescrição em
perspectiva do crime, tendo em vista que os fatos teriam ocorrido há mais de 10 anos.  3. O
Magistrado,  considerando  o  crime  praticado  na  data  da  constituição  do  crédito,  11/08/2010,
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação a um investigado, tendo em
vista a informação de que este conta, atualmente, com 70 anos de idade, fato que, de acordo com
o art. 115 do CP, faz com que a prescrição em abstrato seja reduzida pela metade. Quanto ao
outro  investigado,  o  magistrado  salientou  a  necessidade  de  continuidade  das  investigações,
rejeitando a possibilidade de reconhecimento da prescrição em perspectiva. 4. A 2ª Câmara de
Coordenação  e  Revisão  já  firmou  o  entendimento  no  sentido  de  ser  inadmissível  o
reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em
perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da
presunção  de  inocência  (Enunciado  nº  28).  O  entendimento  foi  sedimentado  pelo  Superior
Tribunal de Justiça ao editar o enunciado da Súmula nº 438. 5. Considerando que a pena máxima
abstratamente cominada ao crime previsto no art. 337-A, do CP é de 5 (cinco) anos de reclusão e
que  a  inscrição  do  débito  na  dívida  ativa  ocorreu  em  11/08/2011,  a  eventual  extinção  da
punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  somente  ocorrerá  em  agosto  de  2023,
conforme regra prevista no art. 109, III, do referido diploma. 6. Designação de outro membro para
prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

364. Processo: 1.21.002.000380/2016-52 Voto: 760/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TRES LAGOAS-MS

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DOS  CRIMES  DE  TRÁFICO  E  CONSUMO  DE
ENTORPECENTES  OCORRIDOS  EM  COMUNIDADE  INDÍGENA.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO
(ENUNCIADO  Nº  32).  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática dos crimes de tráfico e consumo de
entorpecentes ocorridos no interior  da Comunidade Indígena Ofayé Xavante,  no município  de
Brasilândia/MS. Consta na representação sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão
que professor indígena seria usuário de drogas e estaria incentivando crianças e adolescentes,
além  de  ser  o  responsável  pelo  fornecimento  dos  entorpecentes  na  referida  aldeia.  2.  O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  por  entender  que  o
presente caso não  é de competência  do Ministério  Público  Federal,  aduzindo  que a conduta
investigada não envolve disputa sobre direitos indígenas e que o possível consumo e tráfico de
substâncias  ilícitas  ocorridos  em  aldeia  indígena  não  ultrapassa  os  limites  das  fronteiras
nacionais. 3. A orientação da Súmula nº 140 do Superior Tribunal de Justiça não deve ser aplicada
de forma indistinta a todos os casos. É necessária a análise de cada caso concreto com suas
especificidades, para assim delimitar a atribuição para a persecução penal. 4. No caso dos autos,
por se tratar de inserção de entorpecentes em aldeia, os fatos sob investigação revelam que as
condutas a serem apuradas estariam ligadas à questões envolvendo direitos indígenas, uma vez
que a conduta põe em risco a saúde e segurança de toda a comunidade indígena em questão. A
aparente situação de vulnerabilidade das vítimas indígenas, pode ter sido determinante para a
prática das condutas ilícitas sob investigação. 5. Da interpretação conjugada dos artigos 109, XI e
231 da Constituição é possível  concluir  ser  da competência da União processar e julgar  não
apenas  as  situações  já  consolidadas  pela  Jurisprudência  (direitos  ou  interesses  coletivos  de
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comunidade indígena), como também outros crimes que violem a organização social, costumes,
línguas,  crenças  e  tradições  indígenas,  também  sob  a  ótica  do  indígena  individualmente
considerado.  6.  Não  homologação  do  declínio  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução.

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

365. Processo: 1.03.000.001836/2016-30 Voto: 897/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  ELEITORAL  (CE,  ART.  350).  MPF:  ARQUIVAMENTO  POR
AUSÊNCIA  DE  MATERIALIDADE.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28.
ARQUIVAMENTO PREMATURO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR
NAS INVESTIGAÇÕES.  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 a investigada teria declarado endereço falso perante a Justiça Eleitoral. A fim de verificar a
veracidade da informação, foi efetuada diligência por Oficial de Justiça, que certificou, nos autos,
que a eleitora não residia no local informado e que não seria conhecida pela vizinhança. Após
requisição do Juízo Eleitoral, a Polícia Civil obteve declaração da investigada que afirmou residir
no local. 3. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento do apuratório entendendo não
haver materialidade delitiva. Discordância do magistrado. 4. Somente após o exaurimento das
diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir,
sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer,
de forma segura, o arquivamento do processo. 5. No caso, além da divergência de informações,
verifica-se a ausência de qualquer prova documental apta a demonstrar que a investigada de fato
reside no endereço declarado.  Precedente 2ª CCR: Procedimento -  1.03.000.001845/2016-21,
Sessão 670ª, de 30/01/2017, unânime. 6. Assim, existindo diligências passíveis de melhor elucidar
os fatos, prematuro o arquivamento do presente inquérito. 7. Designação de outro membro do
Ministério Público Eleitoral para prosseguir nas investigações.

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

366. Processo: 1.03.000.001842/2016-97 Voto: 899/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  ELEITORAL  (CE,  ART.  350).  MPF:  ARQUIVAMENTO  POR
AUSÊNCIA  DE  MATERIALIDADE.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28.
ARQUIVAMENTO PREMATURO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR
NAS INVESTIGAÇÕES.  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. A fim de verificar a
veracidade da informação, foi efetuada diligência por Oficial de Justiça, que certificou nos autos
que o eleitor não reside no local e não é conhecido pela vizinhança. Após requisição do Juízo
Eleitoral, a Polícia Civil obteve declaração do investigado que afirmou residir no local e que não
teria sido encontrado pelo Oficial de Justiça por existir casas com números iguais na rua. 3. O
Promotor  Eleitoral  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  apuratório  entendendo  não  haver
materialidade  delitiva.  Discordância  do  magistrado.  4.  Somente  após  o  exaurimento  das
diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir,
sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer,
de forma segura, o arquivamento do processo. 5. 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.  Precedente 2ª CCR: Procedimento -  1.03.000.001845/2016-21,
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Sessão 670ª, de 30/01/2017, unânime. 6. Assim, existindo diligências passíveis de melhor elucidar
os fatos, prematuro o arquivamento do presente inquérito. 7. Designação de outro membro do
Ministério Público Eleitoral para prosseguir nas investigações.

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

367. Processo: 1.03.000.001844/2016-86 Voto: 900/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  ELEITORAL  (CE,  ART.  350).  MPF:  ARQUIVAMENTO  POR
AUSÊNCIA  DE  MATERIALIDADE.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28.
ARQUIVAMENTO PREMATURO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR
NAS INVESTIGAÇÕES.  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 a investigada teria declarado endereço falso perante a Justiça Eleitoral. A fim de verificar a
veracidade da informação, foi efetuada diligência por Oficial de Justiça, que certificou nos autos
que a eleitora não residia no local informado e que não seria conhecida pela vizinhança (fl. 9).
Após requisição do Juízo Eleitoral, a Polícia Civil obteve declaração da investigada que mudou-se
da  localidade.  3.  O  Promotor  Eleitoral  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  apuratório
entendendo não haver materialidade delitiva.  Discordância do magistrado. 4.  Somente após o
exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal
poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se
deve requerer, de forma segura, o arquivamento do processo. 5. No caso, além da divergência de
informações,  verifica-se  a  ausência  de  qualquer  prova  documental  apta  a  demonstrar  que  a
investigada de fato reside/residia no endereço declarado. Precedente 2ª CCR: Procedimento -
1.03.000.001845/2016-21, Sessão 670ª, de 30/01/2017, unânime. 6. Assim, existindo diligências
passíveis  de  melhor  elucidar  os  fatos,  prematuro  o  arquivamento  do  presente  inquérito.  7.
Designação de outro membro do Ministério Público Eleitoral para prosseguir na persecução penal.

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

368. Processo: 1.29.000.003459/2016-67 Voto: 744/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  ESTELIONATO.  CP,  ART.  171,  §3º.  POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. MPF: ARQUIVAMENTO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE DESDE O
CADASTRAMENTO  NO  PROGRAMA  BOLSA  FAMÍLIA.  PRESENTES  INDÍCIOS  DE
MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar
possível crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Informações de que unidade familiar apresentava
indícios de renda per capita superior à estipulada no programa Bolsa Família. 2. Consta dos autos
que o núcleo familiar investigado recebeu o benefício do Bolsa Família no período de Janeiro/2011
à  Maio/2013.  Posteriormente  verificou-se  que  um  dos  integrantes  do  núcleo  familiar  recebe
benefício  de  Aposentadoria  por  Idade  desde  Setembro/2009.  3.  O  Procurador  da  República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender que afigura-se desarrazoado presumir
má-fé  e/ou  dolo  daquelas  pessoas que,  não  obstante  pobres  e  humildes,  cadastraram-se  no
programa sem preencher objetiva e precisamente os requisitos legais. Bem como ressaltou que o
prejuízo causado à União foi de R$ 2.240,00, valor inferior ao tido como insignificante. 4. No atual
estágio da persecução criminal, em decorrência do princípio do in dubio pro societate, apenas
seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade
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delitivas, após esgotadas as diligências investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca,
segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. 5. Não há
dúvida acerca da materialidade do delito, pois a irregularidade ocorreu desde o cadastramento no
Programa Bolsa Família (2010), uma vez que um dos integrantes do núcleo familiar já possuia
renda (aposentadoria por idade) superior ao limite previsto no referido programa, e se estendeu
por todo o período de recebimento do benefício (2013). 6. Diante da materialidade e indícios de
autoria, deve-se dar continuidade à persecução penal. Até porque qualquer ponderação acerca da
prática do crime somente poderá se dar no curso da instrução criminal, quando se oportunizará a
completa produção de provas, submetidas ao contraditório e ampla defesa.  7. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

369. Processo: SR/DPF/MG-00173/2013-INQ Voto: 939/2017 Origem: GABPR23-THPHF - 
TARCISIO HUMBERTO 
PARREIRAS HENRIQUES FILHO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de falsidade ideológica (art. 299, CP). Apresentação de
documento denominado Auto de Remoção/Entrega perante a Polícia Federal. (Enunciado nº 33 da
2ª CCR). Após diligências, verificou-se que a entrega do documento teria ocorrido no contexto de
um  negócio  de  troca  de  veículo  travado  entre  o  investigado  e  particular  que  apresentou  o
documento à Polícia Federal. Na troca, o investigado ofereceu à particular um veículo que se
encontrava  apreendido  na  Superintendência  da  Polícia  Federal  e  repassou  o  documento
contrafeito  para  a  retirada  do  automóvel.  A particular,  desconhecendo  a  falsidade,  efetuou  a
apresentação à Polícia Federal. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171), já que o
documento  foi  entregue  a  particular  para  viabilizar  negócio  jurídico  privado.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Súmula 546 do STJ: A competência para processar e julgar o crime de uso de
documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento
público,  não  importando  a  qualificação  do  órgão  expedidor.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

370. Processo: 1.11.001.000006/2017-94 Voto: 869/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Relata o representante que era empregado público do SAMU,
exercendo  a  atividade  de  condutor  e  socorrista,  mas  foi  demitido  sem  ser  comunicado
formalmente, sob a acusação de ter danificado motor de viatura na qual trabalhava. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Possível  ato  abusivo  praticado  contra
empregado municipal. 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 Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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371. Processo: 1.12.000.001181/2016-91 Voto: 707/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Possível prática de irregularidades em processo de inventário.
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. Carência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

372. Processo: 1.14.000.000153/2017-62 Voto: 698/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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 desembargador aposentado e de seu filho. 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 Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

373. Processo: 1.14.010.000320/2016-75 Voto: 751/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática do crime de sequestro (CP, art. 148)
cometido por índios na Comunidade Indígena Coroa Vermelha. Os indígenas teriam limitado a
liberdade  de  locomoção  de  particulares  (integrantes  de  equipe  contratada  pelo  ICMBio  para
divulgar  campanha referente  a  venda de produtos  derivados de madeira  legal)  até  que  suas
reivindicações referentes à entrega e destruição do material publicitário da campanha, fossem
atendidas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Fato que não decorre,
direta ou indiretamente, de disputa sobre direitos indígenas (posse de terras tradicionais ou de
uma  controvérsia  de  fundo  cultural,  religioso  ou  social).  Ausência  de  indicativos  de
transindividualidade do ilícito  aptos a atingir  diretamente a organização social  da comunidade
indígena.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Precedente da 2ª CCR (Procedimento n° 00308/2014,
Voto n° 6289/2016, Sessão n° 658, 05/09/2016, unânime). Homologação do declínio em favor do
Ministério Público Estadual.

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

374. Processo: 1.17.001.000249/2016-28 Voto: 864/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de atendimento ao Cidadão. Possível prática
do crime de estelionato (CP, art.  171). Representante realizou curso do programa especial de
formação pedagógica em instituição sem credenciamento no Ministério da Educação. Contrato
temporário com a secretaria de educação do estado rescindido, pelo fato do diploma ser inválido.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Verificou-se que a instituição
está  credenciada  a  ministrar  cursos  livres  que  não  requerem  autorização  do  Ministério  da
Educação,  entretanto,  anuncia  diversos cursos de licenciatura,  graduação,  complementação e
pós-graduação,  humanas,  sociais  e  saúde.  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 Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

375. Processo: 1.17.001.000294/2016-82 Voto: 699/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Verificação de Procedência de Informação (VPI) noticiando
a possível  ocorrência do crime de tráfico de drogas (arts. 33,  Lei 11.343/06) no município de
Alegre/ES. Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR/MPF). Diligências. Após consulta aos
sistemas disponíveis, pesquisas na internet e campana realizada na residência dos denunciados
não foi possível constatar movimentação suspeita relativa a tráfico de entorpecentes. Verifica-se
que  inexiste  ofensa  a  bens  ou  interesses  da  União.  Não  há  indícios  mínimos  de
transnacionalidade.  Carência  de  elementos  de  informações  aptos  a  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal  para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

376. Processo: 1.20.005.000213/2016-19 Voto: 569/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art.  168, §1º, III).  Representação
perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Suposta  apropriação  indevida  de  valores,  por
advogado, oriundos de serviços contratados e não executados. Revisão de declínio (Enunciado nº
32).  Prejuízo  restrito  ao particular.  Inexistência  de prejuízo a bens,  serviços ou interesses da
União.  Ausência  de elementos  de  informação capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

377. Processo: 1.21.001.000002/2017-60 Voto: 575/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 272 e/ou art.  273, §1º, I, do Código
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Penal.  Venda  de  alimento  em  cápsulas  sem  o  devido  registro  junto  ao  órgão  competente
(ANVISA), dentre outras diversas irregularidades na gestão de farmácia. 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 nas hipóteses
dos incisos  IV,  V  do  art.  109  da  Constituição  Federal.  Inexistência  de  transnacionalidade  da
conduta. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

378. Processo: 1.21.003.000173/2016-98 Voto: 870/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NAVIRAÍ-MS

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Sala de atendimento ao Cidadão. Possível prática do crime de
estelionato (CP, art. 171). Representante de sindicato dos bancários recebeu contato telefônico de
pessoa que se identificou como integrante do Ministério Público, informando ser responsável por
investigar o sindicato e, solicitando parceria (contribuição) no valor de R$ 3.900,00 (três mil e
novecentos reais).  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual
prejuízo em detrimento da boa-fé de particulares. Não se evidencia crime em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

379. Processo: 1.22.000.005232/2016-15 Voto: 580/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima. Possível prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º da
Lei 8.137/1990). Falta de recolhimento de ICMS por empresa transportadora de cargas. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Depreende-se dos autos que os impostos
supostamente sonegados são devidos ao Estado de Minas Gerais (ICMS). Circunstâncias fáticas
que não apontam, por ora, a ocorrência de infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

380. Processo: 1.26.001.000650/2016-59 Voto: 570/2017 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 dos crimes previstos no art. 273, §1º- B, I e III, do Código Penal.
Venda  de  medicamentos  sem  o  devido  registro  junto  ao  órgão  competente  (ANVISA).
Comercialização de medicamentos em embalagens indevidas. 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  nas  hipóteses  dos
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incisos IV, V do art. 109 da Constituição Federal. Inexistência de transnacionalidade da conduta.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

381. Processo: 1.29.000.003742/2016-99 Voto: 706/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171).
Relata  o  representante  que  sua  companheira  teria  recebido  ligação  de  uma  pessoa  que  se
identificou como membro do Conselho Nacional da Previdência Social, informando-a que tinha
crédito  a  receber no valor  de R$ 1.000.000,00  e que para liberá-lo  teria  que  depositar  valor
superior a R$ 163.059,20, em diversas contas de particulares. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O fato da ligação ser feita em nome de órgão federal, não atrai, por
si só, a competência da Justiça Federal, na medida em que, para tanto, figura-se indispensável
que sua conduta tenha diretamente ofendido bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  ou  mesmo  que  tenha  havido  participação  de
funcionário  público  nos  fatos  delituosos,  o  que  não  ocorreu  no  caso.  Eventual  prejuízo  em
detrimento da boa-fé de particular. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

382. Processo: 1.29.015.000185/2016-95 Voto: 620/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Inteligência - COAF narrando suposta lavagem de capitais (Lei nº
9.613/98),  tendo  em  vista  a  constatação  de  movimentação  financeira  atípica  em  conta  de
particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Consta do relatório a
informação de que a representada é esposa de ex-prefeito de Horizontina/RS, suspeito de fraudes
em procedimentos licitatórios municipais e condenado por nepotismo. 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. Tudo indica
que  a  representada  estaria  movimentando  valores  de  sua  empresa  de  forma  indevida  no
município em que reside com estreita relação aos atos praticados pelo marido. 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 Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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383. Processo: 1.30.001.002911/2016-42 Voto: 709/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Inteligência - COAF narrando suposta lavagem de capitais (Lei nº
9.613/98),  tendo  em  vista  a  constatação  de  movimentação  financeira  atípica  em  conta  de
particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Segundo o relatório e
diligências realizadas pelo MPF, há informação de que o representado consta no quadro societário
de empresas. MPF solicitou informações junto à Receita Federal, tendo esta respondido que o
investigado não  possui  nenhuma representação  fiscal  ou procedimento  fiscal.  No  relatório  do
COAF também consta que parte dos valores suspeitos movimentados pelo investigado advém de
transferências realizadas por pessoas físicas e pessoas jurídicas dos ramos de Administração
Pública em geral  (91%).  Notícia  nos autos de que o MP/RJ denunciou o  investigado e duas
funcionárias  públicas  da  polícia  civil  por  corrupção  passiva.  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. Tudo indica que
o representado estaria movimentando valores de forma indevida com estreita relação aos atos de
corrupção investigados pelo MP/RJ. 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 Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

384. Processo: 1.30.001.005283/2016-57 Voto: 573/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta má-fé de
advogado  contratado  para  ação  Previdenciária.  Serviços  contratados  e  não  executados.
Representante se tornou réu em ação de cobrança promovida por associação da qual não faz
parte.  Revisão  de declínio  (Enunciado  nº  32).  Eventual  prejuízo  em detrimento  da  boa-fé  de
particular.  Inexistência  de  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

385. Processo: 1.30.004.000126/2016-25 Voto: 579/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPERUNA-RJ

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 indivíduo supostamente internado em asilo. 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
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Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

386. Processo: 1.31.000.000992/2016-19 Voto: 572/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Ocorrência Policial. Suposto crime de moeda falsa (art. 289, § 1º do CP). Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Laudo Pericial. Falsificação grosseira. Súmula 73 do
STJ:  A utilização  de  papel  moeda  grosseiramente  falsificado  configura,  em tese,  o  crime  de
estelionato, da competência da Justiça Estadual. Precedentes do STJ: CC nº 135.301/PA, Rel.
Min.  Ericson  Maranho,  Terceira  Seção,  DJe  15/04/2015;  CC  nº  115.620/PA,  Rel.  Min.  Og
Fernandes, Terceira Seção, DJe 28/03/2011; CAt nº 175/ES, Rel(a). Min (a). Laurita Vaz, Terceira
Seção, DJe 24/10/2005. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

387. Processo: 1.34.001.005999/2016-13 Voto: 597/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art.  299) e de uso de documento
público falso (CP, art. 304). Representantes de empresa privada apresentaram ao CRA-SP pedido
de registro do atestado de capacidade técnica baseado em informações falsas e, após o registro
do atestado pela autarquia, os documentos foram apresentados perante o Município de Itaquera
para  validar  a  participação  em  procedimento  licitatório.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Falso absorvido pelo seu posterior uso pelo investigado perante o
município. Finalidade de participar de procedimento licitatório municipal. Aplicação da Súmula 546
STJ A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em
razão da entidade ou órgão ao qual  foi  apresentado o documento público,  não importando a
qualificação  do  órgão  expedidor.  Ausência  de  ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e
específico  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

388. Processo: 1.34.004.001193/2016-18 Voto: 556/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Empresa teria realizado
transação  internacional  com  empresa  estrangeira,  mas,  após  distrato,  a  empresa  deixou  de
efetuar a devolução dos valores repassados.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32).  Prejuízo
restrito à empresa privada. Informação da Polícia Federal de que ausentes indícios de evasão de
divisas. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

389. Processo: 1.34.011.000009/2017-12 Voto: 701/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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.
Publicidade de produto 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. Caso não se enquadra nas
hipóteses  dos  incisos  I  e  IV  do  art.  109  da  Constituição  Federal.  Inexistência  de
transnacionalidade da conduta.  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

390. Processo: 1.34.015.000645/2016-15 Voto: 927/2017 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. Representação. Sala de atendimento ao Cidadão. Possível prática do crime de
estelionato (CP, art. 171). Esposo da noticiante, após anúncio que oferecia empréstimos em jornal
de  circulação  local,  depositou  em contas  de  particulares  a  quantia  de  R$ 2.380,00  (dois  mil
trezentos  e  oitenta  reais).  Revisão  de  declínio  de atribuições  (Enunciado  nº  32  da 2ª  CCR).
Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de particulares. Não se evidencia crime em detrimento
de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.  Carência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

391. Processo: 1.34.043.000010/2017-61 Voto: 702/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação na Sala de Atendimento ao cidadão. Possível prática do crime de
estelionato  (CP,  art.  171).  Representante,  que  possui  contrato  habitacional  com  a  Caixa
Econômica Federal, alega ter recebido ligação telefônica de uma pessoa que se identificou como
funcionário da empresa pública, solicitando depósito de quantias com vistas a quitação de débitos.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O fato da ligação ser feita em
nome de órgão federal, não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, na medida em que,
para tanto, figura-se indispensável que sua conduta tenha diretamente ofendido bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou mesmo que tenha
havido  participação  de  funcionário  público  nos  fatos  delituosos,  o  que  não  ocorreu  no  caso.
Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de particular. Carência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

392. Processo: 1.36.001.000303/2016-80 Voto: 577/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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
medicamentos 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. Caso não se enquadra nas hipóteses
dos incisos  IV,  V  do  art.  109  da  Constituição  Federal.  Inexistência  de  transnacionalidade  da
conduta. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

393. Processo: 1.12.000.000838/2016-01 Voto: 867/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Sala de Atendimento ao Cidadão. 1) Suposta prática do crime de
redução à condição análoga a de escravo (art. 149, CP). Relato de que as empresas atrasam
salários e ameaçam os trabalhadores de demissão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  A falta de pagamento e ameaças de demissão não são suficientes para configurar a
prática  do  crime  de  redução  à  condição  análoga  a  de  escravo.  Irregularidades  trabalhistas.
Informação de que os fatos já estão em apuração pelo Ministério Público do Trabalho. Carência
de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 2)
Possível prática de assédio moral e sexual (art. 216-A, CP). Revisão de declínio (Enunciado 32 da
2ª  CCR).  Possível  prática  de  assédio  moral  e  sexual  perpetrado  contra  funcionário(as)  de
empresas privadas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

394. Processo: 1.17.001.000151/2016-71 Voto: 630/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

395. Processo: 1.25.000.004737/2016-42 Voto: 872/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação na Sala de Atendimento ao Cidadão. Consta da representação as
seguintes informações: 1) Possível irregularidade em julgamento envolvendo conciliador, cujo teor
não foi  informado na  representação;  2)  Possível  prejuízo  causado por  empresas  privadas ao
denunciante; 3) Requerimento de anulação de casamento e solicitação de emprego ao MPF em
órgão público para arcar com o pagamento de pensão alimentícia; 4) Possível prejuízo na sua
quota  parte  relativa  a  sucessão  de  seu  genitor;  5)  Acusação  de  que  partidos  políticos  que
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possuem religião oficial representam somente cristãos em detrimento dos não cristãos. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV) Atipicidade das condutas. Matérias de interesse
individual direto e pessoal. Insatisfações que não justificam a instauração de investigação penal.
Ausência de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento. 6) Possível abuso
de autoridade praticado contra o representante quando ainda era menor de idade, por policiais
civis. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Matéria afeta à 7ª Câmara de Coordenação
e  Revisão  (Controle  Externo  da  Atividade  Policial  e  Sistema  Prisional).  Artigo  2º,  §  7º,  da
Resolução CSMPF nº 148, de 1º de abril de 2014. Remessa dos autos à 7ª CCR.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento quanto aos fatos noticiados nos itens 1; 2; 3; 4 e 5 e, quanto ao fato relatado no
item 6, determina a remessa dos autos à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão para análise da
matéria de sua atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

396. Processo: PRM/SJR-3409.2016.000366-0-INQ Voto: 871/2017 Origem: GABPRM2-ECLM - 
ELEOVAN CESAR LIMA 
MASCARENHAS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de furto (CP, art. 155) em veículo apreendido e
depositado nas dependências do Departamento de Polícia Federal. Revisão de arquivamento (LC
n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. Proprietária afirma que o aparelho de som que estava no veículo
não era seu, não estava funcionando e apresentava fiação desconectada. Após oitivas e análise
documental não foi possível reunir indícios mínimos aptos a comprovar a materialidade delitiva ou
indícios  de  autoria.  Troca  de  aparelho  não  evidenciada  de  forma  concreta.  Ausência  de
informações relevantes para prosseguir com 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 Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

397. Processo: 1.00.000.002563/2017-33 Voto: 845/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: RÉU  PRESO.  AÇÃO  PENAL.  POSSÍVEL  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  (CP,  ART.  304).
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  NÃO  OCORRÊNCIA  DO  CRIME.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  ART.  28  DO  CPP.  NÃO  APRESENTAÇÃO  DO  DOCUMENTO.  CONDIÇÃO
NECESSÁRIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.
Denúncia oferecida em face de particular, pela prática dos crimes de contrabando (CP, 334-A, §1º,
IV e §2º) e de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação (art. 183 da Lei
9.472/97), tendo em vista que, no dia 18/10/16, o denunciado foi preso em flagrante em razão do
transporte de 800 caixas de cigarros (450.000 maços) provenientes do Paraguai e da utilização de
um rádio transceptor não autorizado. 2. Consta dos autos a informação de que o denunciado
também estava portando documento fiscal falso, a fim de aparentar a legalidade da importação. O
Procurador  da  República  oficiante  entendeu,  contudo,  que  não  seria  possível  imputar  ao
denunciado o crime de uso de documento falso (CP,  art.  304),  uma vez que este  confessou
prontamente o transporte ilegal das mercadorias, informando aos policiais que a documentação
que possuía  seria  falsa.  Apontou,  ainda,  a  ausência  de  indícios  de  que  o  denunciado  tenha
participado da falsificação do documento, fato que afasta a imputação prevista no art. 297 do CP.
3. O Magistrado recebeu a denúncia em relação aos crimes previstos no art. 334 do CP e art. 183
da Lei 9.472/97, discordando do entendimento ministerial quanto a não ocorrência do crime de
uso  de  documento  falso,  por  entender  que  a  potencialidade  lesiva  do  documento,  aliada  à
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informação  de  que  o  mesmo  documento  já  teria  sido  apresentado  em  apreensão  anterior,
justificaria  o prosseguimento do feito.  4.  Segundo entendimento sedimentado do Eg.  Superior
Tribunal  de Justiça,  o crime descrito no art.  304 do CP consuma-se com a apresentação do
documento falso, sendo irrelevante se a exibição ocorreu mediante exigência do policial ou por
iniciativa do próprio agente (HC 169.068/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
17/12/2015, DJe 05/02/2016). 5. Colhe-se dos autos que o denunciado, no momento em que foi
abordado  pelos  policiais  rodoviários,  confessou  que  estava  transportando  cigarros  de  origem
estrangeira,  sem  qualquer  documento  fiscal  que  comprovasse  a  regularidade  do  transporte.
Confirmou,  ainda,  que  estava  sendo  escoltado  por  dois  batedores  e  que,  para  que  se
comunicassem, era necessário a utilização do rádio transceptor instalado no caminhão. Informou,
por fim, que já havia sido processado pela prática do mesmo crime e que a nota que possuía era
falsa e com numeração idêntica à apreendida no apuratório anterior. 6. Não obstante a existência
de potencialidade lesiva do documento ou sua utilização em momento anterior ao fato, que no
caso já está em apuração, para a configuração do crime de uso de documento falso é necessária
a apresentação do documento à autoridade pública, o que não ocorreu no caso. 7. Insistência do
arquivamento.

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

398. Processo: 1.03.000.001754/2016-95 Voto: 821/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de determinação oriunda do Ato da Mesa da Câmara Municipal
da Estância Turística de Embu das Artes, após o recebimento de representação encaminhada por
servidora relatando suposto crime eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Constata-se dos autos que a servidora acessou indevidamente o e-mail de outra pessoa e
imprimiu conversas privadas que considerou suspeitas. As contas de e-mail estão abrangidas pelo
conceito  de  correspondência,  definição  que  se  adequa às  correspondências  virtuais  (STJ/HC
315.220/RS). Não se pode admitir tais documentos para fins de instaurar e nem mesmo de instruir
investigação criminal, sob pena de configuração de prova ilícita (CPP, art. 157). Documentos que
foram obtidos em ofensa ao direito fundamental à privacidade e ao sigilo de correspondências e
dados.  Desconsiderando  tal  fato,  não  há  quaisquer  indícios  da  prática  de  ilícitos  eleitorais,
tratando-se  os  documentos  de  debates  particulares  entremeados  por  assuntos  políticos.
Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

399. Processo: 1.11.000.001118/2016-91 Voto: 554/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º c/c art.
14), na modalidade tentada, e de falso testemunho (CP, art. 342) ocorrida em ação previdenciária.
Em sentença de improcedência, o juízo entendeu configurados os crimes de estelionato, na forma
tentada, porque a autora deduziu em juízo pretensão absolutamente desnecessária, ao requerer
benefício a que não fazia jus, e falso testemunho, tendo em vista que a testemunha arrolada
corroborou  com  informações  falsas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  A
Constituição  Federal  (art.  5º,  XXXV)  assegura  a  todos  o  acesso  à  justiça.  A  deslealdade
processual é combatida por meio da imposição de multa ao litigante de má-fé, como fez o juízo a
quo no caso. Subsidiariedade do Direito Penal. Sanção extrapenal que se mostrou suficiente para
a prevenção e repressão  do  ilícito.  Orientação  nº  30 da  2ªCCR1.  Quanto  ao crime de falso
testemunho,  verifica-se  que  o  testemunho  foi  irrelevante  para  o  deslinde  do  feito.  Sentença
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fundada em outros elementos de prova existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva
nas declarações. Não configuração de crime. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no REsp 1121653/PR, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Homologação do arquivamento.

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

400. Processo: 1.14.006.000060/2016-05 Voto: 688/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  de  fraude  processual  (CP,  art.  347).
Autoridade judiciária remeteu cópias dos autos ao MPF alegando que a investigada teria inovado,
artificiosamente, em processo cível, o estado de pessoa, com finalidade de induzir o magistrado
em erro.  A Investigada  pleiteava  judicialmente  benefício  de  salário  maternidade  de  segurado
especial rural. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo consta na ata da
Audiência de Instrução e Julgamento,  o Procurador do INSS e testemunhas afirmaram que a
investigada trabalhou apenas até o sexto mês de gravidez. Em seu depoimento a investigada
informou que após o sexto mês diminuiu o ritmo de trabalho devido ao peso da barriga, realizando
tarefas  mais  leves.  Notícia  de  que  a  investigada  sempre  exerceu  trabalho  no  campo  e  que
aparenta ser pessoa de baixa instrução formal. Benefício previdenciário negado pela autoridade
judiciária devido a não comprovação do período necessário de atividade rural. No caso analisado
não  se  vislumbra  intenção  deliberada  de  induzir  o  magistrado  em  erro,  ocorrendo  apenas
divergências entre os depoimentos. Ausência de dolo. Crime não caracterizado. Homologação do
arquivamento.

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

401. Processo: 1.14.010.000350/2016-81 Voto: 739/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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 operação de sistema de
telefonia rural sem a prévia outorga da Anatel e a utilização de transceptor não homologável no
país.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Potência  máxima de 8,5watts.
Aplicação de multa administrativa.Bem jurídico tutelado pela norma  a segurança dos meios de
telecomunicações  não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a
intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente ofensiva. Atipicidade do fato. Incidência do
princípio da insignificância. Precedentes: STF, HC nº 115.729/BA, 2ª Turma, Rel.  Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 14/02/2013; STJ, RHC 55.743/RO, Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma,
DJe  28/04/2015.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

402. Processo: 1.15.000.002653/2016-11 Voto: 924/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido do benefício previdenciário após
óbito do titular, ocorrido em 31/03/2008. Foram apurados 09 saques após o óbito, de abril/2008 a
dezembro/2008.  Saque  efetuado  na  competência  do  mês  de  março  era  devido  em  sua
integralidade,  uma vez  que  o  óbito  ocorreu  no  último  dia  do  mês.  Consta  nos  autos  que  a
investigada  é  filha  do  beneficiário  e,  quando  questionada  acerca  dos  saques  irregulares,
confirmou que na época estava com o cartão magnético e que possuía a senha, afirmando que foi
a  autora  dos  saques.  Informou  também  que  desconhecia  sobre  o  fato  de  que  teria  que
comparecer ao INSS para noticiar o óbito do beneficiário e que sacou os valores por necessidade
financeira, uma vez que a investigada e sua mãe não trabalhavam. Ressalte-se que a investigada
espontaneamente se prontificou a restituir o prejuízo causado, desde que o valor fosse parcelado.
A investigada  mostrou-se  ser  pessoa  de  origem  humilde.  Foi  anexado  aos  autos  termo  de
parcelamento  firmado  entre  o  INSS  e  a  investigada.  Não  verificação,  no  caso  concreto,  da
existência de dolo na conduta da investigada. Homologação do arquivamento.

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

403. Processo: 1.15.000.003074/2016-95 Voto: 926/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade. Utilização do período falso
de atividade rural de 21/08/1976 a 24/06/2008. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências. Filha da investigada afirma que sua mãe sempre foi do lar e que a concessão irregular
do benefício foi intermediada por uma terceira pessoa, paga para executar o serviço. Esclareceu,
ainda, que sua mãe já contava com mais de 90 anos quando fez o pedido da aposentadoria, não
tendo sido entrevistada para tanto. Benefício habilitado e concedido irregularmente por servidora,
já denunciada pela prática do crime. Não verificação, no caso concreto, da existência de dolo na
conduta  da  investigada.  Homologação  do  arquivamento.Benefício  habilitado  e  concedido
irregularmente  por  servidora,  já  denunciada  pela  prática  do  crime.  Não  verificação,  no  caso
concreto, da existência de dolo na conduta da investigada. Homologação do arquivamento.

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

404. Processo: 1.15.002.000481/2016-21 Voto: 584/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para resguardar a regular tramitação de processo judicial,
tendo  em  vista  a  conduta  de  advogada  que,  mesmo  presente  à  audiência,  requereu  o  seu
adiamento fundamentando-se em atestado médico. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Oitiva do médico responsável pelo atestado, que afirmou que a advogada tinha plenas
condições  de  realizar  da  audiência,  sendo  inviável  apenas  permanecer  em pé  ou  andando.
Requisição  do  MPF  pela  aplicação  de  multa  prevista  no  art.  265  do  CPP,  pelo  abandono
processual.  Mesmo após o tumulto e embaraço criado pela advogada, o processo seguiu seu
curso  regular.  Exaurimento  do  objeto  do  procedimento.  Desnecessidade  de  manutenção.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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405. Processo: 1.16.000.000148/2017-85 Voto: 578/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de furto (CP, art. 155) nas dependências de agência
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,
art.  62-IV).  Notícia  de furto  de passaporte  que  estava  em correspondência  de  particular,  nas
dependências de agência dos Correios.  Diligências.  Entrevista com funcionária dos correios e
com a síndica responsável pelo recebimento das comunicações dos condôminos. Inexistência de
indícios mínimos de autoria  e  de informações relevantes para  prosseguir  com 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 Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

406. Processo: 1.16.000.003584/2016-25 Voto: 563/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação de mira
avaliada em U$ 33,18 (R$ 119,87). Produto cuja importação depende da autorização do Exército.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV). O bem foi  considerado abandonado pelo
decurso  do  prazo  de  permanência  em  recinto  alfandegário,  sem  que  o  interessado  tenha
promovido seu desembaraço. Aplicação de pena de perdimento pela Receita Federal. Aplicação
excepcional  do  princípio  da  insignificância,  tendo  em  vista  a  baixa  lesividade  da  conduta.
Subsidiariedade do Direito Penal. Sanção extrapenal que se mostrou suficiente para a prevenção
e repressão do ilícito. Orientação nº 30 da 2ªCCR1. Homologação do arquivamento.

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

407. Processo: 1.17.001.000098/2016-16 Voto: 895/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º).  Possível
irregularidade  no  requerimento  de  benefício  previdenciário  de  aposentadoria.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Consta nos autos que a investigada ajuizou ação de
repetição de indébito de contribuições previdenciárias requerendo a restituição de valores pagos
indevidamente ao INSS. Alegou, para tanto, que ao requerer concessão de aposentadoria por
idade, foi orientada por um servidor do INSS a recolher 115 contribuições previdenciárias de forma
retroativa, alcançando um período compreendido entre 03/1997 e 12/2010, pagas de uma só vez
em 01/2011, a fim de receber o benefício. Ocorre que o INSS não concedeu o benefício requerido,
sob a justificativa de não ter sido cumprida a carência mínima prevista em lei. O Juizado Especial
Federal julgou improcedente o pedido de repetição de indébito e remeteu os autos ao MPF para
apurar  possível  conduta  atentatória  à  Administração  Pública,  pois  poderia  ter  ensejado  a
concessão de benefício previdenciário indevido. Verificou-se que a investigada exercia atividade
empresarial e contribuía como contribuinte individual até dar baixa em sua empresa em 1993, e, à
época  do  pagamento  das  contribuições  previdenciárias  retroativas  (2011),  não  mais  exercia
atividade empresarial, não tendo efetuado o encerramento das atividades de sua empresa perante
o INSS. Entretanto, embora a investigada tenha deixado de ser contribuinte individual titular de
firma urbana, existem nos autos elementos que demonstram a possibilidade de pagamento das
contribuições  extemporâneas.  Isto  porque  a  investigada  exerce  a  profissão  de  costureira,
mantendo-se  na  condição  de  segurada  obrigatória  na  modalidade  contribuinte  individual,
modificado somente o tipo de atividade que a caracterizava como tal, ou seja, passando de titular
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de firma urbana para pessoa que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana (art. 11, inciso V, alínea h, da Lei 8.213/91), fato que não descaracteriza sua condição de
filiada ao RGPS. Não verificação, no caso concreto, da existência de prática de ilícito penal e de
dolo na conduta da investigada. Benefício não concedido. Ausência de prejuízo a ser suportado
pelo INSS. Homologação do arquivamento.

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

408. Processo: 1.17.002.000208/2016-21 Voto: 728/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  encaminhada  por  correspondência  relatando  a
ocorrência de diversos crimes (sonegação fiscal, descaminho, crime contra o sistema financeiro,
trabalho escravo,  dentre outros).  Representante alega que as informações foram colhidas por
meio de pesquisa jornalística independente realizada por funcionários das empresas denunciadas.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  Representante  relatou  que  diversas
empresas (citando nomes e CNPJ) estariam sonegando impostos, praticando trabalho escravo e
tráfico de influência, e que determinadas pessoas praticaram o delito de descaminho e agiotagem.
Informou  também que os  fatos  envolvem grandes  empresários  e  políticos,  citando,  inclusive,
doações de terreno que ainda estariam por ocorrer por parte da prefeitura. Relato vago e genérico
que não traz detalhes para subsidiar concretamente uma investigação penal. Ausência de justa
causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

409. Processo: 1.22.013.000476/2013-10 Voto: 905/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VARGINHA-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de exploração clandestina de atividade de
telecomunicações (art.  183 da Lei 9.472/97). Representação oriunda da ANATEL, noticiando a
ocorrência de atividade clandestina de telecomunicação, pelo Município de Três Corações/MG. A
partir da fiscalização foram lavrados 6 (seis) autos de infração. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). A Anatel não lacrou nem apreendeu os equipamentos de retransmissão,
concedendo  o  prazo  de  9  meses  ao  ente  público  para  que  regularizasse  a  sua  situação,
permitindo-lhe  a  continuidade  do  serviço.  Após  oficiar  todas  as  empresas  envolvidas  na
exploração de telecomunicações, bem como a Anatel e o Ministério das Comunicações, verificou-
se  a  ausência  de  fato  típico  a  ser  punido,  tratando-se  de  irregularidades  passíveis  de
regularização  administrativa.  Verifica-se  dos  6  autos  de  infração  que  as  empresas  ou  já  se
regularizaram ou estão em vias de obter a licença. Apenas uma encerrou as atividades após a
ANATEL indeferir a execução do serviço, fato que aponta para a perda do objeto. 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
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

410. Processo: 1.22.020.000081/2014-09 Voto: 874/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º).
Apropriação  indevida  de  verbas  do  Programa  Farmácia  Popular,  por  representantes  de
estabelecimentos comerciais credenciados (farmácias). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,
art. 62-IV). Realização de auditorias. Com relação a um dos estabelecimentos não foi detectada
quaisquer ações em desconformidade com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. No
que tange à segunda denunciada, a maioria das constatações encontradas configuram-se como
irregularidades administrativas. Quanto à possível ausência de apresentação de notas a justificar
o repasse dos valores pela União, fato que poderia configurar o crime de estelionato majorado,
verifica-se  que  a  situação  foi  solucionada  em  âmbito  administrativo,  uma  vez  que  houve  a
quitação total do débito. Aplicação do princípio da subsidiariedade do Direito Penal, notadamente
quando demonstrado que outras esferas de controle já se mostraram suficientes a reparar a lesão
ao bem jurídico tutelado. Homologação do arquivamento.

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

411. Processo: 1.22.021.000036/2016-06 Voto: 810/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  desobediência  (CP,  artigo  330),  tendo  em  vista  o
descumprimento de ordem judicial dirigida ao Cartório de Registro de Imóveis de Vazante-MG,
para  que  cancelasse  registro  de  penhora  do  imóvel,  referente  aos  autos  de  reclamação
trabalhista, dispensando a cobrança de emolumentos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Após diligências visando a elucidação dos fatos, esclareceu a Polícia Federal que a
oficiala  substituta  agiu  em  cumprimento  ao  disposto  no  Provimento  260/CGJ/2013,  da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, órgão a qual está vinculada. Segundo
consta, o provimento não prevê a gratuidade no cancelamento de penhora pelo simples motivo de
ter  sido  determinado  por  juiz  trabalhista,  havendo  apenas  a  postergação  do  pagamento  dos
emolumentos pelo executado ao final do processo trabalhista. Ausência de dolo na conduta da
representada, que agiu em obediência às regras legais que lhe são impostas no âmbito de sua
atuação.  Falta  de justa  causa para o prosseguimento da persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

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

412. Processo: 1.23.000.000772/2014-03 Voto: 560/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Prática  do  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária verificada no bojo de ação trabalhista (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento
(art. 62, IV, LC 75/93). MPF encaminhou ofício ao TRT 8ª Região solicitando informações quanto
ao andamento do processo trabalhista. Em resposta ao ofício, o TRT informou que a decisão
transitou em julgado em 19/03/2014 e que a execução foi quitada pela empresa reclamada, tendo
sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas. Extinção da punibilidade. Aplicação dos
artigos 68 e 69 da Lei nº11.941/2009. Homologação do arquivamento.

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

413. Processo: 1.23.001.000024/2016-74 Voto: 638/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária
do Pará, narrando o extravio de Alvará de Levantamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). O referido Alvará autorizava o levantamento de honorários de sucumbência em
favor de advogada, que informou posteriormente ter sido o documento extraviado. Segundo a
instituição bancária, o Alvará extraviado não foi sequer utilizado, pois os valores permaneceram
em conta e somente foram levantados após expedição de novo Alvará. Não se conseguiu apurar a
autoria  do  responsável  pelo  extravio  do  documento.  Ausência  de  materialidade  delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

414. Processo: 1.23.006.000218/2015-49 Voto: 594/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Envio de laudo de fiscalização do PRONAF encaminhado
ao MPF para verificar possíveis condutas criminosas. Supostas operações fraudulentas de crédito
rural no âmbito do PRONAF. Particular teria transferido a posse do imóvel em que é assentado do
INCRA, conduta vedada pela  legislação pertinente.  Além disso,  teria  desvirtuado  o objeto  do
contrato de financiamento. Possível crime de estelionato nas modalidades de disposição de coisa
alheia como própria (art. 171, §2º, I, do CP) e defraudação de penhor (art. 171, §2º, III, do CP).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No que tange à possível prática de disposição
de  coisa  alheia  como  própria  (art.  171,  §2º,  I),  as  transações  no  contexto  de  lotes  em
assentamentos rurais  não representam qualquer ameaça à titularidade da terra,  que continua
pertencendo ao INCRA. Quanto à possível defraudação de penhor (art.  171, § 2º, III,  do CP),
constata-se que, no caso, os financiamentos em análise estão enquadrados no PRONAF D, que
não exige garantia  real,  mas somente fidejussória.  Ausência  de bens empenhados dados em
garantia, fato que afasta a configuração do crime previsto no art. 171, §2º, III. Homologação do
arquivamento.

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

415. Processo: 1.23.007.000156/2015-65 Voto: 742/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Eventual prática dos crimes de desobediência de ordem
judicial (CP, art. 330), dano ao patrimônio da união (CP, art. 163, § único, III), incitação ao crime
(CP, art. 286), dentre outros, relacionados à invasão de imóvel onde estavam sendo construídas
mil unidades residenciais, destinadas às pessoas selecionadas no Programa Minha Casa Minha
Vida  PMCMV, no Município de Tucuruí. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Verificou-se que a invasão se deu por movimento social e funcionários da empresa responsável
pela construção dos imóveis, em razão do atraso das obras e de salários dos funcionários. A
Caixa Econômica Federal ajuizou ação de reintegração de posse do imóvel, mas os ocupantes
não acataram a decisão. Nenhuma diligência apontou depredação do patrimônio público, fato que
afasta  o  crime de dano ao patrimônio  público.  Quanto  ao crime de  desobediência  de ordem
judicial,  verifica-se  que  a  decisão  determinava  a  desocupação  voluntária  sob  pena  de
desocupação  compulsória.  Existência  de  sanção  extrapenal.  Descaracterização  do  crime  de
desobediência. Aplicação do Enunciado nº 61 da 2ª CCR1. Quanto à invasão, trata-se de um
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movimento social, com mais de 1000 famílias que invadiram o local em busca de moradia, em
razão da morosidade da administração pública.  Inviável  o  ajuizamento de ação penal  para a
responsabilização de mil  famílias.  Existência de ação de reintegração de posse ajuizada pela
CEF, acompanhada pelo MPF. Medida extrapenal que se mostra suficiente para a resolução do
conflito. Subsidiariedade do direito penal. Inexistência de justa causa para o prosseguimento do
feito. Homologação do arquivamento.

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

416. Processo: 1.25.008.000633/2016-99 Voto: 635/2017 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. Representação sigilosa apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual
narra o noticiante que após realizar treinamento de porteiro no campus de universidade, percebeu
a existência de empregados sem formalização do contrato de trabalho e o desvio de função com
relação a um pedreiro que faria também o serviço de portaria. Revisão de arquivamento (art. 62,
IV,  LC  75/93).  Fatos  que  não  apontam  para  a  prática  de  crime,  mas  tão  somente  ilícitos
trabalhistas. Ausência de indícios mínimos que indiquem a prática de crime contra a organização
do trabalho. Homologação do arquivamento.

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

417. Processo: 1.28.000.002063/2016-30 Voto: 95/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de fato. Possível tentativa de crime de furto (CP, art. 155). Invasão do terreno do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Parnamirim/RN.
Tentativa de furto por indivíduos não identificados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Corregedoria informou que os indivíduos se evadiram do local após disparo efetuado pelo
vigilante em serviço. Após verificação constatou-se que não houve nenhum objeto do patrimônio
da União subtraído ou danificado, e que é inviável a identificação dos indivíduos. Ausência de
indícios mínimos de autoria e de dano ao patrimônio público. Ausência de justa causa para o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

418. Processo: 1.29.000.003383/2016-70 Voto: 590/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º).  Possíveis
irregularidades no  Programa Bolsa  Família.  Informações de  que  algumas unidades familiares
apresentavam  indícios  de  renda  per  capita  superior  à  estipulada  no  programa.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Obtenção  de  informações  que  o  núcleo
familiar recebeu e sacou o benefício no período de setembro/2011 à agosto/2013. Constatação de
que,  após  o  requerimento/deferimento/recebimento  inicial  do  benefício  (obtido  regularmente),
houve  alteração  da  renda  da  unidade  familiar  nos  meses  de  outubro/2011  à  março/2012  (5
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meses). De acordo com as regras do referido programa, as alterações de renda não ensejam,
necessária e automaticamente, a exclusão do beneficiário (Decreto n° 5.209/2004, arts. 21 e 25).
Não  verificação,  no  caso  concreto,  de  dolo  na  conduta  dos  investigados.  Homologação  do
arquivamento.

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

419. Processo: 1.29.000.003422/2016-39 Voto: 631/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º).  Possíveis
irregularidades no  Programa Bolsa  Família.  Informações de  que  algumas unidades familiares
apresentavam  indícios  de  renda  per  capita  superior  à  estipulada  no  programa.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Observa-se que os Municípios limitaram-se a coletar
dados  e  encaminhá-los  para  a  União,  sem  controle  rigoroso  acerca  da  veracidade  das
informações. Pessoas reconhecidamente pobres, como no caso dos autos, acabaram alcançando
o benefício, acreditando no direito, embora a rigor não preenchessem todos os requisitos para
tanto. Constata-se que o prejuízo da União, no caso, foi de R$ 984,00. Mínima ofensividade da
conduta  do  agente,  inexistência  de  periculosidade  social  da  ação,  reduzidíssimo  grau  de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Não verificação, no caso
concreto, de dolo na conduta dos investigados. Homologação do arquivamento.

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

420. Processo: 1.29.000.003748/2016-66 Voto: 641/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de atentado contra a segurança
de transporte (CP, art. 261). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Notícia de
homicídio  ocorrido  em  saguão  do  terminal  de  aeroporto.  As  imagens  e  memorando  policial
demonstram que houve disparos e, após alvejarem a vítima, os criminosos fugiram. Dolo dos
agentes dirigiu-se para eliminar unicamente a vítima e não expor a aeronave em perigo. Fato
delituoso não ocorreu na área de segurança ou restrita a passageiros e tripulantes. Notícia de que
o homicídio está sendo apurado na esfera estadual, com informação de que os criminosos foram
detidos. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

421. Processo: 1.29.011.000097/2016-23 Voto: 607/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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), consistente na prestação de declaração falsa em Imposto de Renda. Revisão de
arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Oficiada,  a Receita Federal  informou não ter instaurado
procedimento fiscal, bem como constatou a possível decadência da infração. Crime de natureza
material,  cuja  ocorrência  depende da constituição definitiva  do crédito  tributário.  Aplicação do
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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 Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

422. Processo: 1.30.002.000334/2016-44 Voto: 865/2017 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 informando a suposta prática de ilícitos como tráfico de
drogas, sinal clandestino de TV e abatimento ilegal de animais. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Representação genérica, relatando apenas os distritos onde os ilícitos estariam
sendo praticados e o nome do suposto autor, sem delimitação mínima dos fatos. Ausência de
elementos  mínimos  de  materialidade  delitiva  capazes  de  justificar  o  prosseguimento  da
persecução  criminal.  Inexistência  de  diligências  aptas  a  alterar  o  panorama probatório  atual.
Homologação do arquivamento.

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

423. Processo: 1.30.010.000458/2016-21 Voto: 582/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível assinatura falsa em laudos periciais acostados em processos judiciais.
Possível crime de Uso de documento falso (art. 304 do CP) c/c Falsificação de documento público
(CP, art. 297). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oitiva do perito,
que confirmou a autenticidade das assinaturas, sendo a imagem escaneada utilizada em todos os
seus  laudos  oficiais.  Ausência  de  falsificação.  Atipicidade  da  conduta.  Homologação  do
arquivamento.

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

424. Processo: 1.33.000.002132/2016-45 Voto: 583/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Notícia  apresentada  pela  Procuradoria  Regional  do  Trabalho.  Possível
recebimento irregular de auxílio acidente por pessoa em plena atividade laboral. Suposto crime de
estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Não  ocorrência  de  irregularidades.  O  benefício  de  auxílio  acidente  tem caráter  indenizatório,
sendo  auferido  em decorrência  das  lesões  sofridas  pelo  trabalhador,  podendo  ser  percebido
mesmo que o indivíduo continue trabalhando. 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 Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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425. Processo: 1.33.009.000197/2016-76 Voto: 921/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Suposto  crime  contra  a  segurança  nacional  (art.  11  da  Lei
7.170/83).  Representante informa a ilegalidade da convocação de plebiscito  popular  realizado
pelo movimento O Sul é o meu país. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Utilização
de meios pacíficos de difusão do tema separatista não compromete a ordem pública, uma vez que
se insere no âmbito da liberdade de opinião e manifestação. Ideais que, ainda que venham a
provocar dissabores nos interlocutores, não se mostram suficientes a ponto de atrair a tutela penal
e limitar o direito fundamental à liberdade de expressão. As restrições ao direito à liberdade de
expressão  somente  devem  ocorrer  em  hipóteses  extremas,  nas  quais  essa  limitação  seja
imprescindível para a proteção de um outro direito fundamental que com ela entre em colisão.
Ponderação e proporcionalidade na aplicação da lei penal. Excesso não verificado no caso. As
ideias separatistas veiculadas sem que delas tenha resultado qualquer perigo concreto à nação.
Fatos encobertos pelo direito fundamental à liberdade de expressão, que garante ao cidadão o
direito de discordar do sistema político em que está inserido. Fatos que não atingem a segurança
nacional,  em sentido amplo,  além da segurança, a paz e a incolumidade pública,  em sentido
estrito. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal. Homologação do
arquivamento.

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

426. Processo: 1.34.001.007526/2016-42 Voto: 888/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Comunicação remetida pela  Corregedoria  da Polícia  Federal  em São Paulo,
encaminhando cópia de Relatório de Inteligência Financeira  RIF, elaborado pelo COAF noticiando
movimentação  financeira  atípica  em relação  a  particulares.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93, art.  62, inc.  IV).  Informações prestadas pela Polícia Federal  de que já há investigação
referente ao mesmo RIF e que não há qualquer fato novo no documento que justifique nova
investigação. Caso já em apuração pelos órgãos competentes.  Inexistência de providências a
serem tomadas no presente procedimento. Homologação do arquivamento.

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

427. Processo: 1.34.001.008603/2016-81 Voto: 891/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima formulada perante a Polícia Federal relatando possível
trabalho escravo pelos responsáveis legais de confecção. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Os agentes da Polícia Federal compareceram ao local da denúncia e, após verificarem
o  local,  realizaram  entrevista  individual  com  os  trabalhadores.  Embora  tenham  detectado
irregularidades trabalhistas, concluíram pela ausência de práticas que caracterizassem situações
de trabalho análogo ao de escravo.  Restou esclarecido que os trabalhadores possuem carga
horária  de  8h  de  trabalho,  com  intervalo  para  almoço.  O  local  de  prestação  de  serviço  era
organizado e limpo e o filho menor de um dos casais estava regularmente matriculado na rede de
ensino municipal. Fatos noticiados à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São
Paulo. Ausência de indícios mínimos da prática de 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
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

428. Processo: 1.34.015.000611/2016-21 Voto: 893/2017 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. Possível crime de desobediência (CP, artigo 330). Juiz da 5ª Vara Federal de São
José do Rio Preto/SP determinou à co-executada a apresentação no prazo de 10 (dez) dias da
certidão de óbito de executada falecida, sob pena de desobediência. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se que a juntada da certidão de óbito, quando constatado o
falecimento do devedor no curso da execução, constitui incumbência da parte exequente, real
interessada no prosseguimento do feito1. O executado não detém interesse em comprovar fato de
interesse do exequente. Segundo determina o STJ O descumprimento de acordo efetivado no
âmbito cível, de per si, não pode se traduzir em conduta que importe em ilícito penal, sob pena de
transformar-se o direito penal em mero instrumento coercitivo das decisões proferidas naquele
âmbito.  Soa  desarrazoado  e  contrário  aos  princípios  basilares  do  direito  penal,  como  o  da
subsidiariedade, punir, com sanção criminal, condutas que encontram em outros ramos do direito
a proteção necessária para a efetivação da decisão judicial que lhe subjaz (RHC 67.452/RJ, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016).
Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Atipicidade  penal.
Homologação do arquivamento.

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

429. Processo: 1.35.000.002085/2016-65 Voto: 743/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Nos autos de execução fiscal movida pelo INSS em face de particular para a
cobrança de créditos, sobreveio a suspeita de possível movimentação irregular nas contas do
executado,  mesmo após seu  óbito.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Conforme acentuou o próprio magistrado, a suspeita de utilização fraudulenta das contas não se
confirmou. Depreende-se dos extratos bancários que a única movimentação financeira adveio da
remuneração em decorrência de ações. Inexistência de justa causa para o prosseguimento do
feito. Homologação do arquivamento.

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

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

430. Processo: 1.15.000.002524/2016-22 Voto: 610/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Apreensão,  na  EBCT   Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos,  de
encomenda SEDEX contendo três leitoras de cartões magnéticos. Diante da suspeita, o fato foi
noticiado às autoridades. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo laudo
pericial, as leitoras não continham qualquer dado gravado, até porque desprovidas de unidade de
memória e de qualquer registro nas trilhas magnéticas. Ainda que tais petrechos possam ser, em
tese, utilizados para a coleta de dados e futuro uso destes em fraudes bancárias, não há nos
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autos qualquer elemento indicativo de que tais crimes tenham ocorrido. Carência de elementos
probatórios que indiquem a prática de crime. Inexistência de justa causa para o prosseguimento
do feito. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

431. Processo: 1.18.001.000411/2016-71 Voto: 549/2017 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. 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.  Recebimento  da  promoção  de  arquivamento  como  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  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação parcial de Arquivamento

432. Processo: 1.34.021.000266/2015-65 Voto: 827/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

Não homologação da Suspensão Condicional do Processo

433. Processo: 1.00.000.017983/2016-33 Voto: 548/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: PROCESSO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA.  DENÚNCIA
OFERECIDA.  DIVERGÊNCIA  RELACIONADA AO  PREENCHIMENTO  DE  PRESSUPOSTOS
PARA  O  OFERECIMENTO  DA  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  RECUSA
MINISTERIAL.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.  SÚMULA  696  DO  STF.
CONHECIMENTO  DA  REMESSA.  INSISTÊNCIA  NA  NEGATIVA  DE  OFERECIMENTO.  1.
Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal pela prática do crime de falsidade ideológica
(CP,  art.  299),  por  particular,  tendo  em vista  a  notícia  de  que  o  denunciado  teria  importado
produtos utilizando-se de uma rede de empresas de fachada, prestando informações falsas às
autoridades fazendárias para o fim de nacionalizar mercadorias. 2. A Procuradora da República
oficiante deixou de oferecer o benefício da suspensão condicional do processo, ressaltando que,
diante  da  informação  de  que  o  denunciado  já  foi  beneficiado  pelo  instituto  da  suspensão
condicional  do  processo  em junho  de  2013 pela  prática  do  mesmo crime,  não  se  mostraria
razoável o denunciado ser novamente agraciado em curto espaço de tempo. 3. O Juiz Federal,
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por  sua  vez,  discordou  do  não  oferecimento  da  suspensão  condicional  do  processo,  por
considerar que apenas a transação penal é que proíbe a concessão de novo benefício e que a
extensão da proibição ao instituto da suspensão condicional do processo configura analogia in
malam partem. 4. O Eg. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo de
5 anos para a concessão de nova transação penal (art. 76, § 2º, inciso II, da Lei n. 9.099/95),
aplica-se aos demais institutos despenalizadores por analogia, como a suspensão condicional do
processo  (HC  370.047/PR,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
17/11/2016, DJe 01/12/2016). 5. O fato de o denunciado já ter sido beneficiado com o instituto da
suspensão condicional do processo no ano de 2013 impede o oferecimento da benesse pelo
membro ministerial. 6. Insistência na negativa da proposta de suspensão condicional do processo
e prosseguimento da ação penal.

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

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
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