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

ATA DA SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA DE MARÇO DE 2017

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

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JFRJ/IPE-0500220-
74.2016.4.02.5112-INQ

Voto: 1001/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
ITAPERUNA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime previsto no art. 241-A da Lei n° 8.069/90. Recebimento e divulgação de
foto  de  criança  nua,  por  telefone,  por  meio  do  aplicativo  whatsapp.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). O fato de o crime ser cometido por meio da internet não
é  suficiente  para  firmar  a  competência  da  Justiça  Federal,  sendo  necessárias  a
transnacionalidade da conduta e a existência de tratado ou convenção internacional, nos termos
do art. 109, V, da CF. Existência da Convenção Internacional sobre Direitos da Criança da qual o
Brasil  é signatário  (Decreto  99.710/1990,  art.  1º).  Ausência  de indícios,  no caso concreto,  da
transnacionalidade  da  conduta.  Não  se  constata  o  caráter  de  internacionalidade,  ainda  que
potencial,  quando  o  panorama fático  envolve  apenas  a  comunicação  eletrônica  havida  entre
particulares em canal de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou conversas
privadas  entre  pessoas  situadas  no  Brasil.  Evidenciado  que  o  conteúdo  permaneceu
enclausurado  entre  os  participantes  da  conversa  virtual,  bem  como  que  os  envolvidos  se
conectaram por meio de computadores instalados em território nacional, não há que se cogitar na
internacionalidade do resultado (STF  RE 628624, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2015, DJe
06/04/2016).  Precedentes  do  STJ:  AgRg  no  HC  236.783/SP,  Quinta  Turma,  julgado  em
16/02/2016,  DJe  08/03/2016;  CC  128.140/SP,  Terceira  Seção,  julgado  em  14/05/2014,  DJe
02/02/2015; CC 103.011/PR, Terceira Seção, julgado em 13/03/2013, DJe 22/03/2013. Notícia
encaminhada pela Promotoria de Justiça de Natividade/RJ. Ratificação, por este órgão colegiado,
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Configurado o conflito de atribuições
entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo Procurador-
Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses
Jurídicas  da  PGR  e  em  precedentes  do  STF  (ACO  nos  1585,  1672,  1678,  1717  e  2225).
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Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da República.

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

002. Processo: JFRJ/NTR-0500642-
82.2016.4.02.5101-PCDEN

Voto: 1371/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) E
DE ESTELIONATO (CP, ART. 171, § 3°). DIVERGÊNCIA ENTRE O MEMBRO DO MPF E JUIZ
FEDERAL  QUANTO  À  COMPETÊNCIA  TERRITORIAL  (APLICAÇÃO  ANALÓGICA  AO
DISPOSTO NO ART. 28 DO CPP). DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ DA VF/RJ.
AUSÊNCIA DE RECURSO POR PARTE DO MPF. COMPETÊNCIA TERRITORIAL (RELATIVA).
PRORROGAÇÃO,  NOS  TERMOS  DO  ART.  108  DO  CPP.  PRECLUSÃO.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM NITERÓI/RJ PARA PROSSEGUIR
NO FEITO. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a possível prática das
infrações penais tipificadas no art. 299, por duas vezes, e art. 171, § 3º, ambos do CP. Investigado
que  teria  omitido,  na  Plataforma  Lattes,  seu  vínculo  de  professor  40  horas  em  regime  de
dedicação  exclusiva  com  Universidade  Federal,  com  o  fim  de,  fraudulentamente,  acumular
diversos cargos de professor em instituições públicas e privadas com aquele incompatíveis. 2. O
Ministério Público Federal no Rio de Janeiro ofereceu denúncia contra o investigado pela prática
dos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299), por duas vezes, e de estelionato (CP, art. 171, §
3°), em concurso material (CP, art. 69). 3. Foi proposta exceção de incompetência pela defesa do
investigado, tendo o Juiz da 7ª VF/RJ declarado a sua incompetência para processar e julgar o
processo, por considerar competente a Subseção de Niterói/RJ (local em que está localizada a
Universidade  Federal,  bem  como  onde  o  investigado  exerce  o  magistério  e  reside).  4.  O
Procurador da República oficiante na PRM  Niterói/RJ não ratificou a denúncia oferecida e se
manifestou no sentido de que fosse suscitado conflito negativo de competência com a VF/RJ
(local onde o investigado recebia seus proventos). 5. O Juiz da 2ª VF de Niterói/RJ, por sua vez,
indeferiu o pedido de suscitação de conflito negativo, fixando sua competência para processar e
julgar o processo, com base no disposto nos arts.  72 e 76 do CPP. Ressaltou,  ainda,  que a
questão da competência precluiu no momento em que a 7ª VF/RJ se declarou incompetente e o
MPF não recorreu. 6. A competência territorial é de natureza relativa e se prorroga na hipótese de
não ser arguida, nos termos do art. 108 do CPP. No presente caso, o Juiz da 7ª VF/RJ se declarou
incompetente para julgar o caso e o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro não recorreu da
referida decisão, conforme se verifica dos autos da exceção de incompetência (apenso). Assim, a
questão da competência precluiu, não cabendo ao MPF pretender alterá-la. 7. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal em Niterói/RJ para prosseguir no feito.

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

003. Processo: JF-RJ-0016436-11.2013.4.02.5101-
INQ

Voto: 1029/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. POSSÍVEL ESTELIONATO
CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3°). BENEFÍCIO CONCEDIDO E PARCIALMENTE PAGO EM
NITERÓI/RJ.  SAQUES  POSTERIORES  EFETUADOS  NO  RIO  DE  JANEIRO.  CRIME
CONTINUADO  (CP,  ART.  71).  O  PROCEDIMENTO  DEVE  TRAMITAR  NO  LOCAL  ONDE
OCORREU O MAIOR NÚMERO DE SAQUES. REGRA DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR
CONEXÃO  (ART.  78,  II,  B,  DO  CPP).  FACILITAÇÃO  DAS  INVESTIGAÇÕES.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO RIO DE JANEIRO
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(SUSCITANTE). 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 171,
§ 3º, do CP, em razão de irregularidades no deferimento de benefício previdenciário concedido em
Niterói/RJ. Pagamentos do benefício em Niterói desde o início da concessão (12/11/2007) até
6/9/2010; e no Rio de Janeiro a partir de 04/10/2010. 2. O Procurador da República oficiante na
PRM  Niterói/RJ  (ora  suscitado)  entendeu  que,  embora  o  benefício  tenha  sido  concedido  e
mantido em Niterói, o crime de estelionato se consumou no Rio de Janeiro, onde foi supostamente
obtida a vantagem ilícita. 3. A Procuradora da República oficiante na PR/RJ (ora suscitante), por
sua vez, considerou que se tratando de crime de estelionato praticado, em tese, por segurado
contra  o  patrimônio  do  INSS,  impende-se  reconhecer  que,  no  momento  da  concessão  do
benefício e do primeiro pagamento (em Niterói), restou percorrido todo o iter criminis do delito de
estelionato majorado (art. 171, §3º, CP), de modo que a continuidade do pagamento, nada mais é
do  que  efeito  permanente  do  delito.  4.  Tratando-se  do  recebimento  indevido  de  benefícios
previdenciários, o estelionato contra o INSS consuma-se no momento da obtenção da vantagem
patrimonial. Nesse sentido, já decidiu o STJ: CC 125.023/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira  Seção,  DJe 19/03/2013;  CC 124.717/PR,  Rel.  Min.  Alderita  Ramos de Oliveira  (Des.
Convocada  do  TJ/PE),  Terceira  Seção,  DJe  12/12/2012.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:
1.33.000.000429/2013-23, 649ª Sessão, de 06/06/2016, unânime; 1.34.028.000019/2014-18, 601ª
Sessão, de 25/07/2014, unânime. 5. Realizados inúmeros saques fraudulentos do benefício na
cidade do Rio de Janeiro (a partir de 10/2010), é de se reconhecer a existência de continuidade
delitiva (art.  71 do CP),  o que aponta ser da Procuradoria da República no Rio de Janeiro a
atribuição para atuar no caso sob análise. 6. Além do que, é de se aplicar a regra de fixação de
competência por conexão disposta no art. 78, II, b, do CPP. De acordo com a disposição legal, no
concurso de jurisdições da mesma categoria, deve prevalecer a do lugar em que houver ocorrido
o maior número de infrações. 7. Ademais, o IPL deve tramitar no local em que a colheita de provas
seja facilitada, medida que traz notórios benefícios à persecução penal. No caso, verifica-se que
as  condutas  mais  recentes  ocorreram  no  Rio  de  Janeiro.  8.  Atribuição  da  Procuradora  da
República no Rio de Janeiro (suscitante).

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

004. Processo: JF/CZS-0001961-04.2015.4.01.3001-
TC

Voto: 1161/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
CRUZEIRO DO SUL

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

Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 62,
IV, DA LC Nº 75/93, APLICADOS POR ANALOGIA. AMEAÇA E OUTROS CRIMES. DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de Termo
Circunstanciado instaurado para apurar supostos crimes de ameaça (CP, art. 147), de usurpação
de  função  pública  (CP,  art.  328)  e  de  desacato  (CP,  art.  331)  atribuídos  a  advogado.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em relação aos crimes de usurpação
de função pública (CP, art. 328) e de desacato (CP, art. 331), e promoveu o declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual quanto aos eventuais crimes de ameaça (CP, art. 147) ou de injúria
(CP, art. 140). 3. O Juiz Federal discordou das razões invocadas pelo Ministério Público Federal,
por entender presentes indícios da prática do crime de desacato e que a narrativa evidencia um
suposto menosprezo às atividades da Polícia Federal, atingindo interesse da União. 4. Mantido o
dissenso, os autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal,  para fins do artigo 28 do Código de Processo Penal c/c art.  62, IV, da LC nº 75/93,
aplicados por analogia. 5. Da atenta leitura do que dos autos consta, em especial o local dos fatos
e as circunstâncias em que o investigado praticou a conduta, resta evidenciado que os agentes
federais não estavam em serviço, no momento dos acontecimentos. 6. Além disso, verifica-se que
a suposta ofensa foi dirigida especificamente a uma das pessoas presentes, não em relação ao
serviço  público  federal,  aparentemente  por  desequilíbrio  emocional,  e  não  pelo  ânimo  de
menoscabar os servidores da Polícia Federal. 7. Assim, eventuais crimes de ameaça ou injúria,
por não estarem ligados ao exercício das funções policiais do ofendido, não foram praticados em
detrimento de bens, serviços ou interesses da União (art. 109, IV da Constituição), afastando a
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competência da Justiça Federal para eventual processamento e julgamento da respectiva ação
penal. 8. Manutenção do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

005. Processo: JF/BLU/SC-5005419-
26.2013.4.04.7205-INQ - Eletrônico 

Voto: 1087/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
BLUMENAU

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME CAPITULADO NO §
3º DO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1.  Inquérito
policial  instaurado para apurar a prática do crime capitulado no § 3º do artigo 171 do Código
Penal,  consubstanciado no recebimento indevido,  no período de 09/05/2003 a 01/11/2013, de
benefício de pensão por morte referente ao suposto falecimento de seu ex-companheiro, mesmo
após tomar conhecimento do equivocado registro do óbito. Da mesma forma, o investigado, ciente
do recebimento irregular do benefício por sua ex-companheira, deixou de manifestar ao órgão
previdenciário que o registro de sua morte se deu em virtude de erro, razão pela qual ambos
foram indiciados no curso do procedimento apuratório. 2. A Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento dos autos por entender que não houve fraude para percepção das
parcelas indevidas, sendo do conhecimento do INSS o suposto equívoco acerca do registro da
morte do investigado, segundo afirmado pelos servidores ouvidos perante a Polícia Federal e
documentos  acostados aos  autos  do  processo  concessório.  3.  O Juiz  Federal  discordou  das
razões invocadas pelo Ministério Público Federal, considerando evidenciada a fraude por omissão
dolosa. 4. Mantido o dissenso, os autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Federal, para fins do artigo 28 do Código de Processo Penal c/c art. 62, IV,
da LC nº 75/93. 5. Como bem observou a Procuradora da República oficiante, no dia 09/05/2003,
ao  prestar  declarações  perante  a  Delegacia  de  Polícia  Civil  de  São  Caetano  do  Sul/SP,  o
investigado manteve contato telefônico com sua ex-companheira, oportunidade na qual soube da
equivocada  declaração  de  seu  falecimento,  cientificando-a  de  que  estava  vivo.  6.  O  fato  foi
veiculado  na  imprensa  local,  tendo  chegado  ao  conhecimento  da  autarquia  previdenciária,
segundo registrado no processo concessório da pensão por morte. 7. Em um primeiro momento a
irregularidade começou a ser apurada pelo Chefe do Setor de Benefícios do INSS em Timbó, que
determinou  a  oitiva  da  beneficiária  investigada  perante  aquela  instituição  e  encaminhou
representação à Auditoria do Órgão. 8. A Auditoria Regional da Previdência Social  manifestou
entendimento de que o benefício  deveria  ser  mantido  até  que se esgotassem as  diligências,
restituindo os autos à APS Timbó para instrução. 9.  Como se vê o INSS tinha conhecimento
integral dos fatos e ainda assim determinou a manutenção do pagamento do benefício, o que
torna evidente a ausência de dolo dos investigados em obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo  ou  mantendo  alguém  em  erro,  mediante  artifício,  ardil  ou  outro  meio  fraudulento,
conduta que caracterizaria o crime tipificado no art. 171 do Código Penal. 10. Também não há que
se falar em apropriação de coisa havida por erro (CP, art. 169) tendo em vista que, como visto, a
Auditoria Regional da Previdência Social manifestou entendimento de que o benefício deveria ser
mantido até que se esgotassem as diligências. 11. Cumpre observar que, também com acerto, a
Procuradora da República oficiante  entendeu necessária  a  apuração da responsabilidade dos
servidores  federais  envolvidos  nos  fatos,  que  possibilitaram  que  continuasse  o  benefício
previdenciário  sendo  pago  por  mais  de  dez  anos  após  a  suspeita  da  irregularidade".  12.
Manutenção do arquivamento,  acolhendo, como razões de decidir,  os fundamentos invocados
pela Procuradora da República.

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

006. Processo: JF/CF/BA-0001071-
98.2016.4.01.3302-INQ

Voto: 1074/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE CAMPO 
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FORMOSO/BA

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

Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Possíveis crimes de
estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Casos em que 1) o último saque indevido ocorreu há mais de 12 (doze) anos, restando extinta a
punibilidade (CP, art. 107, IV) pela prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III) ou 2)
as parcelas de benefício previdenciário foram recebidas há muitos anos, mediante a utilização de
cartão magnético e os segurados não possuíam procurador ou representante legal, não existindo
indícios mínimos de autoria e diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, ou 3)
o recebimento indevido é de no máximo 03 (três) parcelas de benefício previdenciário após o óbito
dos titulares,  o  que evidencia  a  inexistência  de dolo  específico  de obter  vantagem ilícita  em
prejuízo do INSS, isso porque os valores sacados indevidamente são utilizados, em regra, para
custear despesas com hospitalização e funeral do titular do benefício. Cumprimento da Orientação
nº 04 da 2ª CCR/MPF. 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.

007. Processo: JF-CTV-0001459-78.2016.4.03.6136-
PIMP

Voto: 1218/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 36ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
CATANDUVA/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Aplicação do art. 28
do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Investigado que teria deixado de fornecer cópia do prontuário
médico  do  reclamante,  após  solicitação  da  Juíza  do  Trabalho,  no  curso  de  Reclamação
Trabalhista. 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. Despacho judicial que solicitou as
cópias sem advertir o destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracterizaria crime.
Atipicidade. 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-FRA-0002341-46.2015.4.03.6113-
INQ

Voto: 1216/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros de origem
estrangeira. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Aplicação do art.
28  do  CPP c/c  art.  62,  IV  da  LC 75/93.  Conforme a  Orientação  nº  25/2016 da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se
adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
de condutas que cobra a persecução penal. No presente caso, foram apreendidos apenas 120
(cento  e  vinte)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira  e  não  há  notícia  de  reiteração  da
conduta, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada.
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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: JF/MG-INQ-0056148-
53.2016.4.01.3800

Voto: 1150/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de 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 01/2005 a 05/2005, após a morte da segurada em
19/01/2005. 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.

010. Processo: JF/MG-0036436-77.2016.4.01.3800-
NOTCRI

Voto: 1144/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIMES DE FALSIDADE DE DOCUMENTO PARTICULAR
E  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  (CP,  ART.  298  C/C  304).  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C A LC, ART. 62, IV). CRIME
QUE  SE  CONSUMA INDEPENDENTEMENTE  DA EFETIVA OCORRÊNCIA  DE  PREJUÍZO.
DELITOS  DE  NATUREZA FORMAL.  NECESSIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À INVESTIGAÇÃO. 1. Trata-se de
inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência dos crimes previstos nos arts. 298 c/c 304,
ambos do Código Penal, mediante apresentação de diploma falso perante Conselho Regional de
Educação Física. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por
entender que a conduta é atípica, uma vez que o documento inautêntico está sujeito a um rígido
controle interno por parte do Conselho, sendo hipótese de crime impossível. 3. O Juízo Federal
discordou  do  entendimento  ministerial,  realçando  que  a  confirmação  da  autenticidade  do
documento junto às instituições de ensino não é obrigatória, ocorrendo somente nas hipóteses em
que  se  demonstre  necessária,  razão  pela  qual  não  se  pode  concluir  que  a  falsidade  era
absolutamente incapaz de induzir a instituição a erro. 4. Discordância do Juiz Federal. Remessa
dos autos à 2ª CCR/MPF para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. Os crimes
de  falsificação  e  uso  de  documento  falso  são  crimes  formais,  logo  independem  da  efetiva
ocorrência da obtenção de proveito ou da produção do dano advindo da falsificação e/ou de seu
uso para sua configuração, consumando-se no momento e lugar em que o agente efetivamente
utiliza o documento, consciente da falsidade. Desse modo, caracterizada a sua natureza formal e
dispensado o efetivo prejuízo, o delito de falso consuma-se, tão somente, com a inserção do falso
no documento. Precedentes do STJ: HC nº 162.418/DF; RHC nº 19.201/RS. 6. 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.  7.  No  caso,  constata-se  a  necessidade  da
realização de novas diligências, inclusive para melhoria da eficiência e efetividade da persecução
penal,  tais  como:  (I)  identificação  de condutas  similares  no âmbito  do Conselho  Regional  de
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Educação  Física  da  6ª  Região  (CREF6/MG);  (II)  oitiva  do  investigado;  (III)  identificação  do
fornecedor  do  diploma  falso;  entre  outras  diligências  que  se  mostrarem  úteis  no  curso  da
investigação.  8.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar
prosseguimento à investigação.

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

011. Processo: JF-SOR-0003638-63.2016.4.03.6110-
INQ

Voto: 956/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) atribuído a ex-diretora de
escola  estadual  que  firmou  declaração  de  cumprimento  integral  de  serviço  comunitário  de
beneficiário de suspensão condicional do processo (artigo 89 da Lei 9.099/1995). Afirmativa que
não está em consonância com a declaração da atual diretora da escola no sentido de que não
foram  encontrados  documentos  que  comprovem  o  alegado.  Promoção  de  arquivamento.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Ouvidas testemunhas que confirmaram a
prestação dos serviços, mas não souberam noticiar com exatidão o período do cumprimento do
serviço comunitário. A investigada, ex-diretora de escola, atualmente com 73 anos de idade, que
se  aposentou  em  2012,  por  sua  vez,  declarou  que  emitiu  referida  declaração  a  pedido  de
funcionária  do  Juiz  de  Sorocaba/SP  com  a  finalidade  de  liberar  o  reabilitando  do  serviço
comunitário imposto em ação penal. Disse, ainda, que seu conteúdo é verídico e que fiscalizou
pessoalmente  o  cumprimento  de  todas  as  horas  do  trabalho  comunitário,  de  acordo  com  a
decisão judicial. Justificou que a declaração foi encaminhada em papel não oficial porque, em
outubro  de  2015,  já  se  encontrava  aposentada,  sem  qualquer  vínculo  com a  escola.  Neste
contexto, ainda que se reconheça a inexistência de outra prova de demonstre o cumprimento
integral do serviço comunitário, resta evidenciada a ausência de dolo da investigada ao emitir a
declaração, sobretudo considerando que foi solicitada à investigada por funcionária da Defensoria
Pública da União, o que confere credibilidade à solicitação, especialmente considerando tratar-se
de fatos ocorridos há mais de 5 (cinco) anos e que a investigada, à época, já contava com mais de
70 anos de idade. Manutenção do arquivamento.

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

012. Processo: JF/SP-0012927-69.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 1118/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/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.  1)  Crime  de
descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal.  Mercadorias avaliadas em R$ 840,00 e
tributos iludidos estimados em R$ 420,00. A respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis: Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº
10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao
crime  de  descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  No  mesmo  sentido  é  o
entendimento do STJ: Terceira Seção, EREsp 1276607/RS, DJe 16/12/2015; Quinta Turma, AgRg
no RHC41.722/RS, DJe 11/12/2015; Sexta Turma, AgRg no REsp 1398222/RS, DJe 17/12/2015.
No  caso,  não  há  notícia  acerca  de  reiteração  de  conduta  pelo  investigado,  as  mercadorias
apreendidas  não  são  proibidas  e  o  valor  do  tributo  ilidido  não  ultrapassa  o  montante  de R$
10.000,00 (dez mil)  reais, situação que autoriza a incidência do princípio da insignificância. 2)
Crime de  contrabando (CP,  art.  334-A).  Importação  ilegal  de  cigarros  de  origem estrangeira.
Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de
investigações  criminais  referentes  a  condutas  que  se  adéquem  ao  contrabando  de  cigarros,
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quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros,
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução
penal. No presente caso, foram apreendidos apenas 60 (sessenta) maços de cigarros de origem
estrangeira  e  não  há  notícia  de  reiteração  da  conduta,  o  que,  excepcionalmente,  impõe
reconhecer como insignificante a conduta investigada. 3) 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.

013. Processo: JF/TFL-0001859-25.2016.4.01.3816-
INQ

Voto: 1217/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TEÓFILO OTONI/MG

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

Ementa: 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
após o óbito do titular em 01/11/2007. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93.
Saques indevidos, referentes às competências de 11/2007 a 04/2008, que causaram prejuízo à
autarquia federal  no valor original  de R$ 2.742,06.  O último saque ocorreu em 25/04/2008. A
Orientação nº 04/2013, 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. No caso dos autos, entretanto, observo que foi identificado o autor dos
saques, neto do titular do benefício, que utilizou totalmente o valor recebido indevidamente para o
pagamento das despesas com o funeral  de seu avô.  Além disso,  verifica-se que a Autarquia
Previdenciária informa que a quantia sacada é inferior ao piso mínimo para o ajuizamento de
ações  de  ressarcimento  ao  INSS  (R$  10.000,00),  nos  termos  do  art.  3º-A,  da  Portaria  nº
377/2011/AGU,  o  que  denota  a  irrelevância  da  conduta  nos  âmbitos  cível  e  administrativo  e
corrobora o não prosseguimento da investigação na seara penal. Manutenção do arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

014. Processo: 1.30.001.001548/2016-48 Voto: 1028/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 62, VII, DA LC Nº 75/93. ATRIBUIÇÃO
DO SUSCITADO. 1. Notícia de fato instaurada para apurar a possível prática do delito de uso de
documento falso (art. 304 c/c 299, ambos do CP). Investigado que teria apresentado à Gerência
Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro  GTRAB requerimento de transferência de propriedade
e  de  recadastramento  de  aeronave  contendo  informações  equivocadas.  2.  O  Procurador  da
República oficiante  na PR/RJ declinou de suas atribuições em favor  da PRM  São José dos
Campos/SP, ao argumento de que consoante se extrai dos autos, a aludida GTRAB insere-se na
estrutura da Superintendência de Aeronavegabilidade  SAR da ANAC, a qual se situa em São
José dos Campos  SP. 3. Por sua vez, o Procurador da República oficiante na PRM  São José dos
Campos/SP suscitou conflito negativo de atribuições, considerando que o endereço da GTRAB
corresponde ao da Representação Regional da ANAC no Rio de Janeiro/RJ. 4. Os autos vieram à
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esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62,
VII, da LC nº 75/93. 5. No caso, o conflito diz respeito a que tem atribuição para prosseguir na
persecução penal  dos  crimes de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e  de  uso  de documento
falsificado (CP, art. 304). 6. Verifica-se que as duas manifestações são fundamentadas no art. 70,
caput, do Código de Processo Penal, que estabelece, como regra, a competência do lugar em que
se consumar a infração. 7. Também não há divergência no sentido de que o crime se consumou
no local do efetivo uso do documento falso. 8. Neste contexto, a solução do presente conflito de
atribuições cinge-se a identificar o local em que o documento foi efetivamente utilizado. 9. Da
atenta leitura  dos autos,  verifica-se que assiste  razão ao Procurador  da República suscitante
tendo em vista a informação da ANAC. 10.  Como se vê,  o requerimento de transferência de
propriedade da aeronave foi encaminhado à Gerência Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro
(GTRAB),  correspondente  ao  da  Representação  Regional  da  ANAC  no  Rio  de  Janeiro.  11.
Somente  após  o  Setor  de  Processamento  verificar  que  a  aeronave  precisava  passar  por
recadastramento junto à Gerência Geral de Certificação de Produto (GGCP), setor específico de
aeronaves  experimentais,  é  que  o  investigado  formulou  requerimento  de  recadastramento,
apresentado na unidade da ANAC em São José dos Campos, pela Internet, através do envio de e-
mail. 12. Fixação da atribuição da Procuradoria da República no Rio de Janeiro para prosseguir
na investigação.

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

015. Processo: 1.34.001.007375/2016-22 Voto: 1129/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS ASSEGURADOS POR
LEI  TRABALHISTA (CP,  ART.  203).  REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32  2ª  CCR).
COMPETÊNCIA  FEDERAL.  O  ART.  109,  VI,  PRIMEIRA  PARTE,  DA  CF  NÃO  PREVÊ
RESSALVAS. COMPETÊNCIA FEDERAL PARA TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM DELITOS
CONTRA  A  ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1.
Notícia de Fato instaurada para apurar o crime de frustração de direito trabalhista (CP, art. 203),
tendo  em  vista  a  constatação  de  irregularidades  referentes  à  legislação  trabalhista.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições, entendendo que cabe ao
Ministério Público Estadual  a persecução penal para apurar  as supostas irregularidades.  3.  A
competência para julgar todos os crimes contra a organização do trabalho é da Justiça Federal.
Não cabe distinguir onde a primeira parte do inciso VI do art. 109 da CF não o faz. 4. Precedentes
do STF: RE 511.849 AgR, Primeira Turma, Min. Roberto Barroso, DJe 20/02/2014; RE 428.863
AgR, Segunda Turma, Min. Joaquim Barbosa, DJE 19/06/2012; RE 587.530 AgR, Primeira Turma,
Min. Dias Toffoli,  DJe 26/08/2011; RE 599.943 AgR, Primeira Turma, Min.  Cármen Lúcia,  DJe
01/02/2011;  RE  398.041,  Tribunal  Pleno,  Min.  Joaquim  Barbosa,  DJe  19/12/2008.  5.  Não
homologação  do  declínio  de  atribuições.  Designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na
investigação.

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

016. Processo: 1.34.015.000525/2016-18 Voto: 1076/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ART. 11, ALÍNEA A, DA LEI Nº 4.357/64 c/c ART. 168 DO CÓDIGO PENAL E
ART.  2º,  INCISO  II,  DA LEI  Nº  8.137/90.  SONEGAÇÃO  FISCAL DE  IMPOSTO  DE  RENDA
SOBRE  TRABALHO  ASSALARIADO.  DELITO  DE  NATUREZA MATERIAL.  CONSTITUIÇÃO
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DEFINITIVA DE  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  PRAZO  PRESCRICIONAL NÃO  ULTRAPASSADO.
PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta
prática do crime previsto no art. 11, alínea a, da Lei nº 4.357/64 c/c art. 168 do Código Penal e art.
2º, inciso II, da Lei nº 8.137/90. 2. Promoção de arquivamento com fundamento na prescrição da
pretensão punitiva estatal, tendo em vista que os fatos ocorridos em 2006. 3. Remessa dos autos
à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, IV,
da LC 75/93. 4. Crimes de natureza material, tendo, portanto, sua consumação condicionada a um
resultado naturalístico que, no caso, dá-se pela constituição definitiva do lançamento tributário. 5.
No  caso  dos  autos,  verifica-se  que  o  crédito  tributário  foi  definitivamente  constituído  em
26/07/2011, parcelado em 26/07/2011 e rescindido em 14/03/2014, data em que sua exclusão
passou a produzir efeitos. 6. Prazo prescricional não ultrapassado, nos termos do art. 107, incisos
IV e V c/c o art.  109,  inciso IV,  todos do Código Penal.  7.  Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na investigação.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

017. Processo: DPF/AM-00027/2014-INQ Voto: 1015/2017 Origem: GABPRM1-BRC - BRUNO 
RODRIGUES CHAVES

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de apropriação indébita (CP, art.  168). Suposta retenção dos
cartões do Programa Bolsa Família por comerciantes do Município de Fonte Boa/AM, que ainda
obrigariam  os  titulares  dos  cartões  a  adquirirem  mercadorias  e  produtos  em  seus
estabelecimentos,  por  preços  abusivamente  elevados.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). 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.
Fatos apurados neste inquérito que já foram objeto de denúncia oferecida pela Promotoria de
Justiça  de  Fonte  Boa/AM,  que  ensejou  a  instauração  do  Processo  n.º  0000092-
78.2015.8.04.4200, em andamento perante o Juízo daquela Comarca e em fase de instrução.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, a fim de que a Promotoria
de  Justiça  de  Fonte  Boa/AM avalie  a  conveniência  de  utilizar  este  inquérito  na  instrução  do
referido processo em curso.

Deliberação: Em sessão realizada 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: DPF/BG-00126/2015-INQ Voto: 963/2017 Origem: GABPRM1-RGN - RAFAEL
GUIMARÃES NOGUEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/03. Apreensão de
uma espingarda sem numeração em poder de fazendeiro. Revisão de declínio (Enunciado nº 33).
Inexistência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.  Segundo  precedentes  do  STJ,  o
Estatuto  do  Desarmamento  não  modificou  a  competência  para  o  processo  e  julgamento  dos
crimes dessa natureza, que continua sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT), salvo
quanto  ao tipo  do art.  18 (tráfico  internacional  de arma de fogo).  Ausência  de elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

019. Processo: 1.10.001.000162/2016-10 Voto: 1271/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de representação formulada por  militar  que narra  suposto
cometimento de assédio moral, danos morais, abuso de autoridade, danos psicológicos e físicos
cometidos no âmbito interno de batalhão da Aeronáutica, atribuídas a seus superiores. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Conduta narrada que pode constituir crime efetivamente
militar (CPM, art. 9º). Competência da Justiça Militar. Precedentes do STF: HC 82142, Relator
Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2002; HC 113162, Relator Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 16/04/2013; HC 114309, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, julgado em 09/04/2013. Homologação do declínio  de atribuições ao Ministério Público
Militar.

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

020. Processo: 1.11.000.001307/2016-64 Voto: 1268/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta comercialização de medicamentos sem registro na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária  ANVISA. (CP, art. 273). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
2ª CCR). O fato de os medicamentos não terem registro na ANVISA não tem o condão, por si só,
de atrair o processo e julgamento do delito em apuração para a competência da Justiça Federal,
que somente seria justificável se a conduta delituosa atingisse, de forma direta, os bens, serviços
ou  interesses  da  União   in  casu,  mais  especificamente,  da  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária , o que não ocorre no caso dos autos. Ausência de indícios de origem estrangeira do
medicamento. Precedente do STJ: CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, Ministra Laurita Vaz, DJe:
27/03/2012.  Precedentes da 2ª  CCR:  Processo nº  1.14.000.003301/2016-10,  670ª  Sessão de
Revisão,  de  30/01/2017;  Processo  nº  1.26.001.000646/2016-91,  671ª  Sessão de  Revisão,  de
13/12/2017. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

021. Processo: 1.12.000.000134/2017-19 Voto: 1054/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão relatando que um
indivíduo, passando-se pelo Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República
ANPR, ligou para o noticiante solicitando colaboração financeira para revista jurídica no valor de
R$ 2.980,00. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Eventual tentativa de
crime de estelionato contra particular. O investigado se identificou com nome que sequer é do real
presidente da ANPR. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal  para a persecução penal.  Precedente da 2ª CCR (Procedimento n°
1.14.000.002974/2013-18,  Voto  n°  1031/2014,  Sessão  n°  592,  de  17/02/2014;  Procedimento
1.21.000.002071/2014-75, Voto nº 693/2015, Sessão nº 615ª, de 04/03/2015). Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

022. Processo: 1.12.000.001166/2016-42 Voto: 983/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possíveis práticas de abuso sexual e
maus tratos em face de menor indígena atribuídas ao próprio genitor, também indígena (CP, art.
217-A c/c ECA, art. 232). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Indígena investigado
que,  conforme  relatório  do  Conselho  Tutelar,  fala  e  entende  o  português  e  é  considerado
civilizado. A competência da Justiça Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca
de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos
índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que
tradicionalmente  ocupam,  conforme  dispõem  os  arts.  109,  XI,  e  231,  ambos  da  CF/1988.
Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
DJ 03-02-2006). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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: 1.14.004.002037/2016-67 Voto: 985/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão para apurar suposto crime de
ameaça (CP, art.  147) cometido,  em tese, por vereador do município de Antônio Cardoso/BA.
Conforme narrado, o representado teria realizado ameaças a beneficiários de aposentadoria rural
no seguinte sentido: caso os beneficiários não contribuíssem com o Sindicato de Trabalhadores
Rurais daquele município, seria solicitado o cancelamento de seus benefícios junto à Previdência
Social. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Conduta ilícita praticada
contra particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente: IDC 200901212626, Laurita Vaz,
STJ  Terceira  Seção,  DJE 22/11/2010.  Homologação do declínio  de  atribuições ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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: 1.14.006.000215/2016-03 Voto: 998/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Narra a representante que seus irmãos, juntamente com servidores de cartórios e
do  judiciário,  bem  como  do  INSS,  realizaram  diversas  manobras  com  o  intuito  de  lesar  a
representada, impedindo-a de receber benefício e de receber sua parte na partilha dos bens de
seus genitores. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O que se pode
depreender da confusa narrativa desenvolvida pela representante concerne à disputa de bens em
razão de partilha e supostas falsificações de documentos da noticiante, questão que, destaca-se,
não possui o condão de ensejar a atribuição do Ministério Público Federal, uma vez que não há
contornos de interesse federal nos fatos descritos. Mesmo quando a representante faz menção ao
envolvimento  de  serventuários  da  Justiça  e  de  cartórios,  trata-se  de  funcionários  públicos
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estaduais. A única menção feita a um diretor do INSS, vale ressaltar, não lhe imputa nenhum fato
concreto. Não se vislumbra, portanto, elementos que justifiquem a atuação do Ministério Público
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
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: 1.15.000.002618/2016-00 Voto: 988/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta tentativa de estelionato (CP, art. 171 c/c art. 14, II). Comunicação de que
uma pessoa, autointitulando-se do INSS, telefonou para a mãe da representante para tratar de
sua pensão Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -  2ª CCR).  Em que pese a
utilização  do  nome  do  INSS,  o  potencial  prejuízo  recairia  unicamente  sobre  o  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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

026. Processo: 1.16.000.000179/2017-36 Voto: 991/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada via Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática do crime de
estelionato (CP, art.  171). Narra o noticiante que, no dia 11/01/2017, recebeu ligação de uma
pessoa que se identificou como advogado do Ministério Público em Brasília, o qual solicitou que
realizasse o depósito de R$ 400,00, a título de honorários, a fim de que o representante pudesse
receber  indenização  referente  a  decisão  proferida  em  ação  judicial.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32). Suposto crime praticado entre particulares. 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: 1.17.002.000006/2017-61 Voto: 966/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática da contravenção penal prevista no art. 47 da LCP ou nos crimes
previstos  nos  arts.  132  e  307,  ambos  do  CP.  Comunicação  de  que  pessoas  atuavam  nos
Municípios de Colatina e de Governador Lindenbrg, sem o devido registro no Conselho Regional
de Educação Física. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Os Termos
de  Visita  encaminhados  não  apontam para  qualquer  apresentação  de  documentos  falsos  ou
apresentação  de  falsa  identidade  perante  o  referido  Conselho.  Ilícito  praticado  perante  os
particulares que contrataram os  serviços  dos representados.  Inexistência  de prejuízo  a  bens,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
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públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

028. Processo: 1.19.005.000001/2017-33 Voto: 968/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BALSAS-MA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de esbulho possessório (CP, art. 161, § 1°, II). Comunicação de
que uma mulher teria invadido a casa do pai (idoso) da representante, adquirida por meio do
Programa Minha Casa Minha Vida  PMCMV. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
- 2ª CCR). Eventual crime envolvendo dois particulares. O fato de o esbulhado ser beneficiário de
subvenção  de  programa  federal  em  financiamento  para  moradia,  por  si  só,  não  implica  em
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.

029. Processo: 1.20.000.000039/2017-35 Voto: 1151/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 273, §1°-B, do CP. Autuação da pessoa
jurídica investigada por produzir e comercializar produtos, sem registro na ANVISA. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da
conduta  a  justificar  a  competência  da  Justiça  Federal.  Precedentes 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

030. Processo: 1.20.000.001776/2016-74 Voto: 1221/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de ameaça (CP, art. 147) cometido entre particulares. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Ameaças feitas por locatário de imóvel alugado pelo
noticiante  ao  ser  procurado  para  sanar  desacordo  comercial.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal.  Precedente:  IDC  200901212626,  Laurita  Vaz,  STJ   Terceira  Seção,  DJE  22/11/2010.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

031. Processo: 1.22.003.000706/2016-02 Voto: 1055/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível  omissão médica e administrativa em tratamento
dispensado  a  paciente,  o  que  resultou  em  sua  morte  prematura.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Fatos ocorridos no âmbito de unidade de atendimento
integrado e em hospital municipal. 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.

032. Processo: 1.22.014.000350/2016-70 Voto: 1152/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUN DE SÃO 
JOÃO DEL REI/LAVRAS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  falsificação  de  documento  público  (CP,  art.  297).  Manifestação
encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando que determinado indivíduo está
transitando com CNH possivelmente falsificada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32 da 2ª CCR). Documento expedido por órgão estadual de trânsito. Ausência de prejuízos diretos
e específicos a bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas
públicas, capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC  112.984/SE,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  DJe
07/12/2011; CC 115.285/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Min. Moura Ribeiro,
DJe 09/09/2014. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

033. Processo: 1.23.001.001127/2016-51 Voto: 990/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de  estelionato  (CP,  art.  171)  praticado  entre  particulares.  O noticiante  informa sobre  a
existência  de  um casal  que  estaria  supostamente  recrutando  pessoas  no  Brasil  para  cursar
medicina  na  Bolívia.  O  representante  alega  que,  ao  chegar  no  país  estrangeiro,  acontece  a
retenção  dos  documentos  pessoais  dos  recrutados,  que  somente  são  liberados  mediante
pagamento. Acrescenta, ainda, que as pessoas que contratam os serviços do casal não chegam a
cursar a graduação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência
de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas
ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual. Comunicação do fato à Secretaria de Cooperação Internacional  SCI.

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

034. Processo: 1.26.000.003453/2016-00 Voto: 959/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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 fabricar e distribuir shampoo, sem o 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.

035. Processo: 1.28.100.000140/2016-99 Voto: 1192/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MOSSORO-RN

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
prática do crime de estelionato (CP, art.  171) cometido entre particulares. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32). Suposta vítima que combinou com terceiro a compra e venda de U$ 500,00
(quinhentos dólares). O representado solicitou a transferência de R$ 1.750,00 (mil setecentos e
cinquenta reais) para sua conta no Banco do Brasil. No entanto, o noticiante afirma que, após
transferir o valor solicitado para a conta do representado, esse transferiu apenas U$ 100,00 (cem
dólares), faltando U$ 400,00 (quatrocentos dólares), e não deu mais notícias. Inexiste, portanto,
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 investigação do feito. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

036. Processo: 1.29.000.004040/2016-22 Voto: 1226/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada via Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática do crime de
estelionato  (CP,  art.  171).  Informações  acerca  de  possível  contratação  ilícita  de  empréstimo
consignado em nome do representante. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Suposto crime
praticado  entre  particulares.  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.

037. Processo: 1.30.001.000245/2017-99 Voto: 969/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
comunicante relata que sua família e ele estariam sofrendo ameaças e sendo perturbados por
organização  criminosa.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2ª  CCR).
Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

038. Processo: 1.30.001.000522/2017-63 Voto: 1043/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
comunicante  relata  problemas  de  ordem  privada,  envolvendo  discussão  judicial  acerca  de
propriedade de imóvel localizado na cidade do Rio de Janeiro. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  n°  32  -  2ª  CCR).  Inexistência  de prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

039. Processo: 1.30.001.005019/2016-13 Voto: 980/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  via  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Informações  de  que  o
representado teria invadido terreno situado no Rio de Janeiro. Haveria no terreno construções
irregulares edificadas por  ele sem registro  junto à Prefeitura  Municipal,  de modo que o IPTU
relativo  aos imóveis  não estaria  sendo pago.  É informado ainda que ocorrem vendas ilegais
dentro do imóvel, que também armazenaria objetos ilícitos, além de ser frequentado por pessoas
de  conduta  duvidosa,  embora  o  manifestante  não  forneça  maiores  informações  sobre  tais
alegações. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Cumpre ressaltar
que o IPTU é imposto de competência municipal, conforme disposto no art. 156, I da Constituição
Federal.  Em relação  aos  demais  fatos  narrados pelo  manifestante,  a  invasão de um terreno
particular  não  atrai  a  competência  da  União,  e  as  demais  situações  (comércio  ilegal  e
armazenagem de objetos ilícitos), além de serem relatadas de forma vaga e de não haver nos
autos qualquer elemento que embase tais alegações, também não demonstram guardar relação
com interesse da União. Ausência de elementos que justifiquem a atuação do Ministério Público
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
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

040. Processo: 1.30.009.000270/2015-31 Voto: 1007/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de calúnia, injúria e difamação,
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contra a honra da noticiante e de seu marido, militar da reserva, por meio de cartas enviadas pelo
investigado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32). Conduta atribuída a militar da
ativa, fora do exercício de suas funções e em local não sujeito à administração militar, razão pela
qual não se vislumbra a configuração de crime militar,  na forma do artigo 9º do Código Penal
Militar. Ausência de prejuízo a bem, serviço ou interesse da União, de suas entidades autárquicas
ou 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

041. Processo: 1.30.020.000341/2016-28 Voto: 1204/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação anônima, que relata possível invasão de
terrenos no Município de São Gonçalo/RJ e diversos crimes relacionados, com a participação de
advogado, empresário e autoridades locais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Narrativa desprovida de verossimilhança, sem qualquer elemento que justifique o
início de uma investigação criminal em no âmbito do Ministério Público Federal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

042. Processo: 1.31.000.000115/2017-29 Voto: 989/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
comunicante relata que em determinado bar estariam vendendo camisinhas muito parecidas as
(sic) gratuitas dos postos de saúde. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª
CCR). Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

043. Processo: 1.34.001.000744/2017-37 Voto: 984/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
comunicante relata que pessoas teriam invadido a residência de seu pai, falecido em 12/04/1999,
e  subtraído  cartões  de  crédito,  carro,  dinheiro  e  outros  documentos.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse
direto  e específico  da União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

044. Processo: 1.34.015.000584/2016-96 Voto: 1130/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  O  representante  teria  procurado  pessoa
estabelecida em sua cidade responsável por um modelo comercial supostamente lucrativo, que o
levou a investir R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dos quais somente resgatou, em contrapartida,
R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Suposto crime praticado
entre particulares. 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  investigação  do  feito.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

045. Processo: 1.36.000.000998/2016-18 Voto: 955/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Comunicação de que beneficiário do
Programa Nacional de Crédito Fundiário  PNFC, em Tocantins, estaria promovendo ocupações e
vendas  ilegais  de  lotes.  Fatos  praticados  em  área  adquirida  por  associação  de  pequenos
produtores  rurais.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Condutas
delitivas que prejudicam tão somente as vítimas (particulares). Inexistência de afronta direta a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Precedente da 2ª CCR (Procedimento n° 1.31.000.001730/2015-91, Voto n° 967/2016, Sessão n°
635, de 15/02/2016, unânime). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

046. Processo: 1.00.000.001545/2016-53 Voto: 904/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

047. Processo: 1.13.000.002080/2015-19 Voto: 1075/2017 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA DE
CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS  (CP,  ART.  168-A).  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO.  CRIMES DE OMISSÃO DE REGISTRO NA CARTEIRA DE TRABALHO E
PREVIDÊNCIA  SOCIAL   CTPS  (CP,  ART.  297,  §  4º)  E  DE  FRUSTRAÇÃO  DE  DIREITO
TRABALHISTA  (CP,  ART.  203).  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO.
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PROSSEGUIMENTO  DA  INVESTIGAÇÃO  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  1.
Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a  responsabilidade  criminal  do
prefeito de Guajará/AM, por apropriação indébita de contribuições previdenciárias (CP, art. 168-A)
descontadas dos servidores municipais, no período de 2013 a 2015. No curso das investigações
foram descobertos elementos que apontam, também, para o cometimento dos crimes de omissão
de registro na carteira de trabalho e previdência social  CTPS (CP, art. 297, § 4º) e de frustração
de direito trabalhista (CP, art. 203). 2. O Procurador Regional da República oficiante promoveu o
arquivamento em relação ao crime de apropriação indébita de contribuições previdenciárias (CP,
art. 168-A) e o declínio de atribuições quanto aos crimes de omissão de registro na carteira de
trabalho e previdência social  CTPS (CP, art. 297, § 4º) e de frustração de direito trabalhista (CP,
art. 203), por não vislumbrar indícios da prática de crime de competência da Justiça Federal. 3. Os
autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para
fins de revisão. 4. Quanto ao crime de apropriação indébita de contribuições previdenciárias (CP,
art. 168-A), entendo prematuro o arquivamento, pois há a necessidade de melhor esclarecimento
do ocorrido, sobretudo no que se refere ao alegado parcelamento. 5. Enunciado nº 27 desta 2ª
CCR: A persecução penal relativa aos crimes previstos nos §§ 3º e 4º do art. 297 do Código Penal
é de atribuição do Ministério Público Federal, por ofenderem a Previdência Social. 6. Recentes
precedentes  do  STJ,  Terceira  Seção:  CC  139.401/SP,  DJe  16/11/2015;  CC  133.832/SP,  DJe
01/10/2015; CC 135.200/SP, DJe 02/02/2015; CC 127.706/RS, DJe 03/09/2014. 7. 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. 8. 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.  9.  Não
homologação do arquivamento em relação ao crime de apropriação indébita  de contribuições
previdenciárias (CP, art. 168-A) e não homologação do declínio de atribuições quanto aos crimes
de omissão de registro na carteira de trabalho e previdência social  CTPS (CP, art. 297, § 4º) e de
frustração de direito trabalhista (CP, art. 203).

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
arquivamento em relação ao crime de apropriação indébita de contribuições previdenciárias (CP,
art.  168-A) e não homologação do declínio  de atribuições quanto aos crimes de omissão de
registro na carteira de trabalho e previdência social - CTPS (CP, art. 297, § 4º) e de frustração de
direito trabalhista (CP, art. 203), nos termos 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: 1.17.002.000178/2016-53 Voto: 1071/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação anônima em Sala de Atendimento ao Cidadão.
1) Suposta prática de sonegação de tributos (Lei 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). 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. Envio de cópia dos
autos à Receita Federal com o fim de comunicar as supostas irregularidades apontadas, para a
adoção  das  providências  cabíveis.  Ausência  de  elementos  mínimos  de  materialidade  delitiva
capaz de justificar o prosseguimento das investigações no âmbito do Ministério Público Federal.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia  de novas provas  (CPP,  art.  18).  Homologação do arquivamento.  2)  Suposto  crime de
lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR). Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime
de  lavagem de  dinheiro  será  da  competência  da  Justiça  Federal  quando  praticado  contra  o
sistema  financeiro  e  a  ordem  econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou
interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a
infração  penal  antecedente  for  de  competência  da  Justiça  Federal.Precedente  do  STJ  (CC
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113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que
os elementos iniciais não evidenciam a ocorrência de crime(s) antecedente(s) de competência da
Justiça  Federal.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual. 3) Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), praticado na
composição societária de empresas privadas, perante Junta Comercial. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). A inserção de dados ou apresentação de documentos
falsos perante a Junta Comercial sob a supervisão do Departamento Nacional do Registro do
Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal para processar e
julgar os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem sofreu prejuízos
diretos  e  específicos.  Matéria  pacificada  no  Enunciado  de  nº  62  da  2ª  Câmara:  Não  é  da
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a  persecução  penal  relativa  aos  crimes de  falsidade
documental praticados perante Junta Comercial, por não ofenderem diretamente bens, serviços
ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Precedente do
STJ, Terceira Seção: CC 130516. Rel. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 05/03/2014. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

049. Processo: SPF/BA-01132/2015-INQ Voto: 1061/2017 Origem: GABPR016-JAM - 
JULIANA DE AZEVEDO MORAES

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Investigados que teriam
noticiado prática de crimes por parte de Policial Rodoviário Federal, dando ensejo à instauração
de PAD em desfavor do então representado (que foi arquivado, por considerar que as condutas
imputadas  não  configurariam  ilícito  passível  de  responsabilização,  mas  mera  querela  entre
vizinhos). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Fatos que foram objeto de
investigação pelo MPF nos autos da Notícia de Fato n° 1.14.000.001694/2015-46, já arquivada.
Em que pese a existência de informações novas, os documentos acostados apontam igualmente
para uma relação de animosidade entre os envolvidos, decorrente de problemas de vizinhança.
Os investigados, em determinadas situações, por se sentirem ameaçados/intimidados, noticiaram
os fatos para a apuração das autoridades competentes,  tendo em vista que, a partir  de uma
valoração subjetiva do ocorrido, entenderam que a postura do policial poderia configurar eventual
conduta ilícita. Não verificação do elemento subjetivo do tipo. Homologação do arquivamento.

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

050. Processo: SR/DPF/MG-00644/2014-INQ Voto: 1020/2017 Origem: GABPRM1-FSFC - 
FRANCISCO DE ASSIS FLORIANO
E CALDERANO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar supostos crimes de omissão de anotação em CTPS (CP,
art. 297, § 4º) e de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Quanto à omissão de anotação em CTPS, o caso é de
absorção do crime do art. 297, § 4º, pelo crime do art. 203, ambos do Código Penal, já que a
conduta omissiva foi meio para a consumação do crime de frustração de direito assegurado por lei
trabalhista. Idêntico posicionamento é adotado em relação ao crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A), inclusive, encontrando-se em harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (AREsp 386863, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18/06/2015; Aresp
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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). 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). 2) Crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista
(CP,  art.  203).  Fato  ocorrido  até  30/11/2007.  Pena  máxima  cominada  de  2  (dois)  anos  de
detenção. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP,
art.  109,  V).  3)  Suposto  crime de sonegação de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).
Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado.
Crime  de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito
tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. 4) Ausência de
justa causa para o prosseguimento da investigação. Homologação do arquivamento.

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

051. Processo: SRPF-AP-00167/2013-INQ Voto: 1038/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. 1) Suposta prática dos crimes de sonegação de contribuições previdenciárias
(CP,  art.  337-A),  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.168-A)  e  crime  contra  a  ordem
tributária (Lei  nº 8.137/90, art.  1º),  atribuído à Federação das Indústrias no Estado do Amapá
(FIEAP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representantes afirmam a existência
de diversas irregularidades,  entre  elas,  recolhimento de encargos previdenciários com atraso.
Fatos  que  teriam  ocorrido  após  as  noticiantes  terem  se  desligado  da  instituição.  Perante  a
autoridade policial, afirmaram que obtiveram essas informações de colegas ainda vinculados à
federação. Oficiada, a instituição investigada encaminhou os comprovantes de pagamento das
contribuições  previdenciárias,  imposto  de  renda,  PIS  e  FGTS do  ano  de  2013.  Ausência  de
materialidade delitiva. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 2) Suposto crime de corrupção passiva
(CP, art. 317). Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Matéria afeta à 5ª Câmara
de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção). Remessa dos autos àquele Colegiado, em
cumprimento à Resolução CSMPF n° 148, de 1° de abril de 2014, art. 2°, § 5°.

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

052. Processo: SRPF-AP-00234/2016-INQ Voto: 1162/2017 Origem: GABPR5-EPAA - 
EVERTON PEREIRA AGUIAR 
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de desacato (CP, art. 331). Oficial de Justiça comunicou que, ao
realizar o cumprimento de ordem judicial de interdito possessório, os moradores se exaltaram e
um cidadão em específico (de camisa azul), o desacatou, chamando-o de safado, vagabundo e
mentiroso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Chamado para que
procedesse ao reconhecimento do autor do fato nas fotos registradas no dia do ocorrido, o Oficial
identificou  um  indivíduo  de  camisa  amarela  como  responsável  pelas  ofensas.  Ouvido,  o
investigado  (de  camisa  amarela)  negou  a  prática  de  desacato.  Outro  agente  da  PRF  que
presenciou os fatos afirmou que, embora alguns moradores tenham se mostrado insatisfeitos, não
viu qualquer discussão relevante ou grave entre algum presente no ato e o Oficial de Justiça.
Inexistência de testemunhas,  vídeos ou imagens que apontem para a ocorrência  de eventual
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desacato. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: SRPF-AP-00403/2013-INQ Voto: 948/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  furto  (CP,  art.  155).  Suposta  subtração  de  fios  elétricos
usados,  provenientes  de  reforma  do  prédio  da  EMBRAPA,  por  terceirizado.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Os  fios  supostamente  furtados  são
provenientes de resíduos de obras e estavam prontos para serem doados para fins de reciclagem.
Diminuta lesão ao bem juridicamente tutelado. Ademais, não há indícios suficientes de autoria
delitiva. A única testemunha, que teria informado o ocorrido aos vigilantes, em depoimento disse
que na  realidade  sequer  viu  o  que  estava  sendo queimado  e  que  não  viu  qualquer  pessoa
subtraindo os fios. 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.

054. Processo: TRF3-0026183-61.2015.4.03.0000-
IPL

Voto: 1041/2017 Origem: SAORI/PRR3ª - SEÇÃO 
DE AÇÕES ORIGINÁRIAS E 
CRIMINAIS DA PRR 3ª REGIÃO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A).
Apuração sobre ausência de contribuições ou recolhimentos inferiores ao devido, referentes ao
programa de serviços urbanos de água e esgoto, totalizando R$ 9.906,87 (nove mil novecentos e
seis reais e oitenta e sete centavos). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Valor
suprimido  inferior  a  R$  10.000,00.  Consoante  entendimento  firmado  pelo  STJ,  é  aplicável  o
princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20
da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07 considerou como dívida ativa da União
também  os  débitos  decorrentes  das  contribuições  previdenciárias,  dando-lhes  tratamento
semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal,
entre  os  crimes  de  descaminho,  de  apropriação  indébita  ou  sonegação  de  contribuição
previdenciária, razão pela qual deve se estender a aplicação do princípio da insignificância a estes
últimos delitos. Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no
REsp 1447953/SP, Quinta Turma, DJe 18/02/2015; AgRg no REsp 1468326/RS, Sexta Turma,
DJe 11/02/2015. Homologação do arquivamento.

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

055. Processo: 1.01.000.000490/2016-27 Voto: 1017/2017 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de falsificação de documento público (CP, art. 297).
Prefeito teria incluído indevidamente nas GFIP's 2013 e 2014 valores de alegados créditos junto à
seguridade social, para fins de compensação, reduzindo montantes a serem recolhidos. Revisão
de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).  Informações  de  que  o  município  teve  a  seu  favor
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reconhecida judicialmente a existência de créditos, e a compensação, mesmo que considerada
indevida, não decorreu da falsa inclusão de créditos nas GFIPs. Precedente: Voto n° 7882/2016,
Procedimento n° 1.23.001.000335/2015-52, julgado na Sessão n° 667 de 21/11/2016, unânime.
Homologação do arquivamento.

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

056. Processo: 1.04.100.000227/2016-06 Voto: 1207/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  por  e-mail  noticiando  que  o  atual  Prefeito  do
Município de Bento Gonçalves/RS, então candidato à reeleição teria feito uso de veículo oficial e
de motorista da prefeitura para comparecer em evento partidário, com a finalidade de realização
de propaganda eleitoral antecipada, fato que configuraria o crime previsto no art. 346 c/c 377 do
Código Eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os
fatos  narrados  não  foram  comprovados.  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.

057. Processo: 1.11.000.000861/2016-24 Voto: 953/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Requerentes  alegam  que,  após  atuarem  como  advogadas  em  instâncias
ordinárias, foram instadas a substabelecerem seus poderes para outros procuradores indicados
por sindicato. Referido substabelecimento foi precedido de contrato de repactuação de honorários,
assegurando-se a percepção de verba contratual e de metade da sucumbência que receberiam os
advogados substabelecidos. No entanto, posteriormente, o sindicato teria desistido da execução
em trâmite e, em conluio com outros advogados, promoveram a execução em outra Vara Federal,
evitando que as causídicas (requerentes) recebessem os honorários que teriam direito. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Informações de que as advogadas supostamente
prejudicadas ingressaram com ação de cobrança de honorários contra o sindicato e requereram
sua inclusão no polo ativo de todas as execuções vinculadas. Em que pese a conduta do sindicato
e dos advogados substabelecidos represente uma afronta ao princípio da boa-fé, não configura,
em tese, infração penal. 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.

058. Processo: 1.11.000.001135/2016-29 Voto: 1047/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

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

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

059. Processo: 1.11.000.001501/2016-40 Voto: 1233/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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).  Inconsistências  evidenciadas  nos
depoimentos das testemunhas da parte reclamante que dizem respeito à relação de emprego.
Sentença  que  julgou  totalmente  improcedente  a  reclamação trabalhista,  fundada em diversos
elementos de prova existentes nos autos. Desconsideração da oitiva das testemunhas. Ausência
de potencialidade lesiva nas declarações. 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.

060. Processo: 1.14.001.000449/2014-21 Voto: 1223/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar eventual ocorrência de disputa de
terras ou outros direitos indígenas como questão subjacente aos atos criminosos apurados em
ação penal em trâmite na Justiça Estadual, onde se verificou a prisão de indígenas. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A denúncia da ação penal ajuizada pelo MP/BA retrata que
a Fazenda onde ocorreu o fato já foi objeto de ocupação, porém atualmente não é ocupada por
qualquer indígena.  A Ação Penal  intentada pelo  MP/BA em face dos índios investigados fora
julgado procedente, sendo os réus condenados pela prática do delito contido no art. 157, § 2º, I, II
e V do CP, a 06 anos de reclusão e 148 dias-multa cada. Assim, por não versar sobre questões
ligadas à cultura indígena ou a direito sobre suas terras, eventuais ações no âmbito criminal estão
a  cargo  do  Ministério  Público  Estadual,  cujas  providências  já  foram  devidamente  adotadas.
Injustificável 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

061. Processo: 1.14.006.000062/2016-96 Voto: 1039/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de fraude processual (CP, art.  347), no
curso de ação previdenciária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo
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consta no termo da audiência de conciliação, o Procurador do INSS, em depoimento, afirmou que
a investigada declarou ter deixado de trabalhar em 1985. Ocorre que durante a audiência de
instrução, a investigada afirmou que ainda trabalhava na roça, fato que motivou o Juiz Federal a
entender  que  a  investigada  teria  inovado,  artificiosamente,  em  processo  cível,  o  estado  de
pessoa, com finalidade de induzir o magistrado em erro. Notícia de que a investigada sempre
exerceu trabalho no campo,  reduzindo eventualmente suas atividades devido a sua condição
física, e que aparenta ser pessoa de baixa instrução formal. Conforme se depreende dos autos a
alteração da versão apresentada pela própria investigada durante a audiência de conciliação e
instrução ocorreu em razão de nervosismo. Não há nos autos outras provas que demonstrem a
fraude noticiada. No caso analisado não se vislumbra intenção deliberada de induzir o magistrado
em erro, ocorrendo apenas divergências entre os depoimentos da própria investigada, ressalte-se,
pessoa pobre e de pouca instrução, que, certamente, se sentiu intimidada perante o aparato do
Judiciário. 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.

062. Processo: 1.15.000.002527/2016-66 Voto: 1189/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Apreensão de 5 gemas de pedras semipreciosas em unidade dos Correios em
Fortaleza/CE,  as  quais  teriam  sido  remetidas  do  Rio  de  Janeiro/RJ  a  um  destinatário  de
Maceió/AL.  Consta  nos  autos  laudo  de  perícia  criminal,  o  qual  conclui  que  seriam  pedras
semipreciosas, de valor total estimado em R$ 50,80 (cinquenta reais e oitenta centavos). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O fato apurado, concernente à remessa nacional de
pedras semipreciosas, não se submete ao tipo do contrabando ou descaminho. A figura penal
mais próxima é a do art. 2º, §1º, da Lei 8.176/91, crime contra o patrimônio, na modalidade de
usurpação. O laudo pericial noticia que as gemas apreendidas são utilizadas, no ramo da moda,
para  fins  de  adorno.  Em  pesquisa  à  internet,  foi  localizada  uma  loja  eletrônica  dedicada  a
comercialização de produtos holísticos, dentre os quais se incluem pedras e cristais. Ausência de
elementos mínimos da materialidade delitiva. Ainda que se visualizasse conduta ilícita, no caso
em exame,  entende-se pela  ausência  de tipicidade material,  em decorrência  da aplicação do
princípio da insignificância, considerando (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a
nenhuma  periculosidade  social  da  ação,  (c)  o  reduzidíssimo  grau  de  reprovabilidade  do
comportamento e (d)  a inexpressividade da lesão jurídica provocada, consoante delineado no
julgado do Supremo Tribunal Federal, HC 101074, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
julgado  em 06/04/2010,  Dje  30/04/2010.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
investigação. Homologação do arquivamento.

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

063. Processo: 1.16.000.000381/2017-68 Voto: 1048/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
noticiante  narra  que  que  determinada  instituição  financeira  privada  estaria  subtraindo  seus
rendimentos, além de não ter assinado qualquer documento referente a um empréstimo. Afirma
ter perdido seus documentos e que, sendo portador de deficiência, já deveria ter sido aposentado
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Consta dos autos que o noticiante apenas
repete as demandas que já formalizou junto ao Poder Judiciário e à DPU, tratando-se de pleitos
de natureza individual, já judicializados. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

064. Processo: 1.18.000.002799/2016-54 Voto: 1004/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de omissão de anotação de vínculo empregatício em
CTPS (CP, art.297, § 4º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme se extrai
do termo de intermediação feito perante a Justiça do Trabalho, o contrato de trabalho teve início
em 05/06/2013 e fim em 29/08/2015, ou seja, pouco mais de 2 (dois) anos, sendo que ao final foi
realizado acordo entre o reclamante e o reclamado, no qual foi  estipulado o valor  a título de
verbas  salariais,  sobre  as  quais  incidem  os  recolhimentos  a  previdência,  e  as  verbas
indenizatórias, sobre as quais não incidem recolhimentos. Procedida as devidas assinaturas na
CTPS.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  investigação.  Homologação  do
arquivamento.

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

065. Processo: 1.18.001.000428/2016-28 Voto: 1360/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de fato.  Suposta prática de sonegação de tributos (Lei  8.137/90). Conduta atribuída a
candidato  ao cargo  de  Vice-Prefeito  do  Município  de  Niquelândia/GO,  nas  eleições  de  2016.
Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Representação encaminhada pelo Promotor
Eleitoral para a instauração de investigação quanto ao eventual crime material contra a ordem
tributária. 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.
Remessa de cópia  dos autos à Receita  Federal  para análise das informações e adoção das
providências  cabíveis.  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.

066. Processo: 1.20.000.001163/2016-37 Voto: 1275/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).
Contribuições previdenciárias apuradas no âmbito da Reclamação Trabalhista  no valor  de R$
1.237,73, que não foram quitadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consoante
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância
aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00, em decorrência do art. 20
da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei 11.457/07 considerou como dívida ativa da União
também  os  débitos  decorrentes  das  contribuições  previdenciárias,  dando-lhes  tratamento
semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal,
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entre  os  crimes  de  descaminho,  de  apropriação  indébita  ou  sonegação  de  contribuição
previdenciária, razão pela qual deve se estender a aplicação do princípio da insignificância a estes
últimos  delitos,  quando  o  valor  do  débito  não  for  superior  a  R$  10.000,00  (dez  mil  reais).
Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1549808/SP, Sexta Turma, DJe 13/11/2015; AgRg no REsp
1318828/SC,  Sexta  Turma,  DJe  16/11/2015;  HC  324.131/SP,  Quinta  Turma,  DJe  23/09/2015;
AgRg no REsp 1525154/PR, Quinta Turma, DJe 21/09/2015. Homologação do arquivamento.

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

067. Processo: 1.22.020.000204/2016-65 Voto: 1301/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  de  sonegação  de  tributos  (Lei  8.137/90).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Declaração de ex-funcionário no sentido de que a empresa
onde trabalhava não cumpre com suas obrigações tributárias. Fatos relatados de forma resumida,
vaga  e  genérica  que  não  apresenta  nenhum indício  de  prova.  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. Cópia dos autos encaminhada à Receita Federal do Brasil e
à  Secretaria  de  Fazenda  do  Estado  de  Minas  Gerais,  para  conhecimento  e  adoção  das
providências  cabíveis.  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.

068. Processo: 1.22.021.000048/2016-22 Voto: 1115/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e
de omissão de anotação em CTPS (CP, art. 297, § 4º) atribuídos a representantes de empresa
privada,  em  decorrência  da  ausência  de  registro  de  empregado  em  CTPS.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 1) Este Colegiado já sedimentou posicionamento em relação
à omissão de registro de vínculo empregatício em Carteira de Trabalho e Previdência Social,
entendendo que a conduta caracteriza o crime previsto no art. 297, § 4º, do Código Penal, cuja
competência é da Justiça Federal por ofender interesse da Previdência Social, editando, inclusive,
os Enunciados n. 26 e 27. No entanto, o caso é de absorção do crime do art. 297, § 4º, pelo crime
do art. 337-A, ambos do Código Penal, já que a conduta omissiva foi meio para a consumação da
sonegação da contribuição previdenciária. 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).  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).  2)  No  que  diz  respeito  ao  possível  crime  de
sonegação de contribuição previdenciária, verifica-se que em pesquisa realizada ao site do TRT,
obteve-se informações de que todas as obrigações trabalhistas originárias da demanda foram
cumpridas, inclusive o cálculo referente à contribuição previdenciária. Aplicação do Enunciado nº
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52 da 2ª Câmara. Homologação do arquivamento.

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

069. Processo: 1.23.000.001635/2016-40 Voto: 964/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).
Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando que representante
de determinada pessoa jurídica, não identificada, estaria descontando a parcela devida ao INSS
do salário do empregado, sem repassar à referida Autarquia Federal Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  relatados  de  forma vaga e  genérica,  desacompanhados de
qualquer elemento de informação capaz de possibilitar uma investigação idônea. Não foi apontado
sequer o nome da pessoa jurídica (ou seu responsável) ou qualquer elemento mínimo apto a dar
suporte ao início de uma apuração. Tentativa de contato com o representante, para fornecimento
de maiores informações, sem êxito. 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.

070. Processo: 1.23.007.000619/2016-70 Voto: 1077/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168) supostamente praticado em
desfavor da Caixa Econômica Federal  CEF. Informação de que a prefeitura de Goianésia do Pará
estaria  retendo valores dos servidores a título  de empréstimo consignado e,  no entanto,  tem
deixado de repassar  os valores para a instituição bancária.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). A prática de apropriação indébita consiste no apoderamento de coisa alheia
móvel,  sem o  consentimento  do  proprietário.  Para  se  configurar  a  ocorrência  deste  crime  é
necessário que o agente, ao deixar de entregar ou devolver ao seu legítimo possuidor um bem
móvel ao qual tem acesso, passe a se comportar como proprietário da coisa. O que ocorre no
presente  caso  configura  apenas  um  ilícito  civil  consistente  do  inadimplemento  por  parte  do
município,  tanto  que a própria  credora  (CEF)  já  ajuizou a correspondente  ação de execução
contra o município a fim de reaver os valores.  Ausência de indícios da 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.

071. Processo: 1.25.008.000714/2016-99 Voto: 1128/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Suposto recebimento
indevido de benefício previdenciário de pensão por morte, ante a constatação feita pela Autarquia
Previdenciária de que a investigada teria continuado a receber cotas do benefício devidas a seus
três filhos após esses terem atingido os 21 anos de idade, em prejuízo ao valor das cotas devidas
à companheira do segurado e sua filha. Com o processo de revisão do benefício, foram extintas
as cotas dos dependentes que não cessaram na data correta,  uma vez que neglicenciada a
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maioridade desses. Assim, foi feito o cálculo dos valores recebidos indevidamente, para o que se
considerou  o  período  de  12/2003  a  11/2007.  Não  obstante  a  investigada  tenha  apresentado
defesa  no  procedimento  administrativo,  não  foi  acatada,  tendo  ao  fim  admitido  que  fosse
descontado de sua própria cota da pensão por morte o valor do débito atualizado. Quitado o
débito, a cobrança foi concluída com êxito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Para a subsunção do fato concreto ao tipo penal é preciso demonstrar a ocorrência de artifício
ardil ou emprego de qualquer outro meio fraudulento. O que se denota no caso em questão foi o
recebimento de benefício  previdenciário  decorrente  de erro  do  INSS,  mas sem existência  de
comportamento  fraudulento.  A  própria  titular,  em  suas  defesas  perante  o  INSS,  afirmou
desconhecer o prazo de validade do benefício, só tendo tomado ciência após receber o ofício da
Previdência. Salienta-se, ainda, que a investigada não se omitiu da intimação do INSS, tendo
comparecido no local para prestar esclarecimentos, demonstrando que de fato não houve dolo,
pois não teria consciência da ilicitude da sua conduta, tendo, inclusive, ressarcido integralmente
os valores. Não há, portanto, meio ardil ou fraudulento evidenciado na conduta da investigada.
Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

072. Processo: 1.25.008.000791/2016-49 Voto: 1232/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de  contrabando (CP,  art.  334-A).  Informações de que  estaria
ocorrendo,  em estabelecimento  comercial  situado  em Ponta  Grossa,  a  venda de  cigarros  de
origem estrangeira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas no
local pela Polícia Federal  não confirmaram o fato narrado. 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.

073. Processo: 1.25.009.000369/2016-83 Voto: 943/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UMUARAMA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Executado que teria juntado
aos autos de execução penal comprovante de prestação de serviços comunitários em datas e
horários nos quais também trabalhava em determinada empresa. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências. Em audiência de justificação, o executado esclareceu que desde o
início do cumprimento da pena comparece ao projeto de restauração às segundas-feiras e aos
sábados, sendo que não conferia adequadamente a ficha de controle de serviço comunitário antes
de assiná-la. No mesmo sentido, a instituição responsável pelo projeto restauração informou que
não  houve  fraude,  nem  por  parte  do  executado  nem  pela  instituição,  mas  sim  erro  no
preenchimento da ficha, que era preenchida apenas uma vez por mês. Por fim, foi declarado pela
instituição que, para evitar situações similares, solicitará a sua retirada da lista de entidades que
recebem prestação de serviços comunitários decorrentes de condenações judiciais. 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.
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074. Processo: 1.26.000.002056/2016-11 Voto: 1116/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) atribuído a
representantes de empresas privadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Manifestação anônima, vaga e imprecisa, a qual não possui um lastro probatório mínimo sequer
para instauração de procedimento investigatório. Diligências junto à Receita Federal. Informações
de que, baseado em análise fornecida pelo Sistema de Informações Fiscais  SIF, não há indicação
de  realização  de  ação  fiscal  previdenciária  para  as  empresas  em  questão.  Ausência  de
constituição definitiva  do crédito  tributário.  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.

075. Processo: 1.26.005.000259/2016-14 Voto: 982/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão para
apurar suposta fraude contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Notícia de que o representado estaria se
utilizando de cartão magnético de aposentado e nome fictício para atuar na prática de clonagem
de cartões. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As diligências realizadas restaram
frustradas, uma vez que o suposto autor não foi encontrado através do endereço e número de
telefone  apontados.  Assim,  em  que  pese  a  realização  de  diligências,  não  se  comprovou
materialidade  delitiva,  além  de  não  haver  elementos  que  indiquem  uma  possível  autoria,
tampouco caminhos viáveis à sua descoberta. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo
as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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076. Processo: 1.29.000.001559/2016-59 Voto: 932/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  cometimento  do  crime  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).
Relatório de Inteligência Financeira do COAF que constatou movimentações financeiras atípicas
operadas pelos investigados.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Realização  de  pesquisa  ASSPA,  com  o  levantamento  de  informações  dos  envolvidos.
Constatação  da  existência  de ações penais  perante  a  Justiça  Estadual  em desfavor  de  dois
investigados.  Quanto  a  possível  crime  contra  a  ordem  tributária  (que  seria  de  competência
federal),  inexiste Representação Fiscal  para Fins Penais (RFFP) em face dos investigados.  A
ausência  de  crédito  tributário  constituído  e/ou  exigível  em  face  dos  investigados  obsta  o
prosseguimento da persecução penal em face de eventual delito de natureza fiscal,  conforme
estabelecido na Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. Compartilhamento das
informações com a Receita Federal do Brasil, a fim de que sejam avaliados tais indícios e, em
sendo o caso, instaurado o procedimento fiscalizatório. Natureza material do delito. Caso haja
investigação dos fatos pelo órgão fiscal, encaminhada a representação fiscal para fins penais e
verificada  a  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  será  dado  prosseguimento  às
investigações. Falta de justa causa, no atual momento, para prosseguir na persecução penal no
âmbito federal. 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.

077. Processo: 1.29.000.003170/2016-48 Voto: 1117/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Inconsistências  nos  depoimentos  das
testemunhas da reclamante relacionadas à jornada de trabalho. Sentença que julgou totalmente
improcedente a reclamação trabalhista, fundada em diversos elementos de prova existentes nos
autos.  Desconsideração  da  oitiva  das  testemunhas.  Ausência  de  potencialidade  lesiva  nas
declarações. 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.

078. Processo: 1.29.000.003455/2016-89 Voto: 999/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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 benefícios previdenciários, cumulados com benefícios do programa Bolsa
Família. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Em relação a um dos investigados,
verifica-se  a  extinção  da  punibilidade,  com fundamento  no  art.  107,  I,  do  Código  Penal,  em
decorrência de seu falecimento, ocorrido em 19/02/2014. 2) Indícios de renda per capita superior
ao previsto em legislação específica. Núcleo familiar humilde e de pouca instrução. Não se pode
presumir dolo ou má-fé na solicitação de benefício social. Administração pública deve averiguar
enquadramento dos solicitantes às regras dos programas sociais, a fim de conceder ou não tais
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benefícios.  Prejuízo  de  R$  160,00  auferido  pela  União.  Mínima  ofensividade  da  conduta.
Inexpressividade da lesão jurídica. 3) Homologação do arquivamento.

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

079. Processo: 1.29.000.003646/2016-41 Voto: 1274/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330) atribuído a Secretário Municipal de
Saúde. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O investigado teria deixado de
atender ao Juiz do Trabalho no curso de Reclamação Trabalhista, que determinou o fornecimento
de documentos contendo o motivo dos  afastamentos concedidos ao  reclamante por  meio de
atestado médico. Segundo consta nos autos, houve resposta por parte do investigado, embora
desacompanhada dos documentos solicitados pelo  Juiz  do Trabalho.  Porém,  foi  devidamente
informado  que  os  documentos  solicitados  inexistem nos  arquivos  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde. Portanto, evidencia-se que a insatisfação do Juiz do Trabalho diz respeito ao conteúdo
das informações prestadas e não à sua suposta ausência. Homologação do arquivamento.

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

080. Processo: 1.29.000.003963/2016-67 Voto: 1230/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  estelionato  majorado (CP,  art.  171,  §3º  ),  tendo  em vista
suposto recebimento irregular de benefício previdenciário atribuído a quatro pessoas. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  A notícia  foi  feita  de  forma  manuscrita,  por  pessoa
aparentemente pouco afeita à escrita e sem qualquer elemento de prova. Diligências realizadas
pela  Polícia  Federal  que  concluiu  não  haver  indícios  mínimos  de  fraude  na  obtenção  dos
benefícios em questão. 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.

081. Processo: 1.29.002.000283/2005-19 Voto: 961/2017 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  do 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, 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.
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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.

082. Processo: 1.29.003.000020/2017-33 Voto: 1033/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3°). Saque de parcelas de
benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 09/2004. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Último saque ocorrido em 11/03/2005. Transcurso de mais de 11 (onze)
anos e 11 (onze) meses. Iminência da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (CP,
art.  109,  IV).  Inviabilidade de realização de diligências complementares para comprovação da
autoria delitiva, em razão do tempo decorrido. Informações de que há cobrança administrativa
contra a procuradora formalmente registrada junto ao 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

083. Processo: 1.29.003.000638/2016-12 Voto: 992/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330) que teria ocorrido em razão do
descumprimento,  por  parte  de  representante  do  INSS,  de  decisão  de
implantação/restabelecimento de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Para a configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento
de ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes
requisitos: 1) 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. Em análise, verifica-se que, diante
do descumprimento da decisão, houve novo despacho determinando que o INSS, no prazo de 30
dias, comprovasse a implantação/restabelecimento do benefício previdenciário. Antes do término
do segundo prazo,  o  INSS juntou  telas  do  sistema Plenus,  demonstrando o cumprimento  da
decisão  judicial.  Além  disso,  há  previsão  de  aplicação  de  multa  diária  por  descumprimento.
Atipicidade da conduta narrada. Homologação do arquivamento.

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

084. Processo: 1.29.012.000278/2016-40 Voto: 981/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
pessoa jurídica que deixou de apresentar,  no prazo estabelecido,  a documentação solicitada.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Infração  de  natureza  administrativa
prevista no art. 3º da Lei nº 9.847/99. Aplicação de multa. Atipicidade da conduta. Homologação
do arquivamento.
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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.

085. Processo: 1.29.020.000167/2016-34 Voto: 1220/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de registro de ocorrência policial que imputava suposta invasão
de indígenas em propriedade particular  situada na localidade de Cordilheira,  no município  de
Cachoeira do Sul/RS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências
os fatos narrados não foram comprovados. O proprietário da fazenda lindeira ao local em que a
comunidade  indígena  encontra-se  estabelecida  registrou  ocorrência  policial  com  o  intuito  de
prevenir invasão da área. Realizada diligência in loco por agentes da Polícia Federal, o capataz
da fazenda comentou que os índios são pacíficos e que não teve nenhum outro problema com
eles. 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.

086. Processo: 1.30.001.002987/2016-78 Voto: 1045/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de desobediência (CP, art.  330).  Possível  descumprimento de
decisão  judicial,  acerca  de  penhora  de  créditos  de  determinada  pessoa  jurídica.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Informações  de  que  a  decisão  foi
efetivamente cumprida, ainda que a destempo. Não verificação de dolo no atraso do cumprimento
da ordem judicial. Homologação do arquivamento.

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

087. Processo: 1.30.001.005190/2016-22 Voto: 1037/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de contrabando (CP, art.  334  redação anterior à Lei n° 13.008/2014).
Apreensão de 12 (doze) máquinas eletrônicas programáveis. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 11/07/2008. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal  (CP,  art.  109,  IV).  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).  Homologação  do
arquivamento.

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

088. Processo: 1.30.001.007168/2013-74 Voto: 1183/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado após comunicação da Justiça Federal que tratava
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de  possíveis  deficiências  na  adoção  de  providências  pelo  Comando  da  Aeronáutica,  para
fiscalização quanto a existência e eliminação de obstáculos à navegação aérea nos arredores do
aeroporto  de  Vitória/ES.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  magistrado
demonstrou preocupação com construções irregulares que podem afetar a operação segura em
aeroportos brasileiros. Ocorre que, ao analisar os autos, resta constatado que não há nenhuma
notícia de crime. Embora noticiada a possibilidade de existência de atentado contra a segurança
de transporte aéreo na modalidade culposa (art. 261, § 3º do CP), o tipo penal é claro ao exigir a
ocorrência  de  desastre  para  a  configuração  do  crime.  Portanto,  não  há  que  se  falar  em
investigação  criminal  para  apuração  dos  fatos  narrados.  Ausência  de  indícios  mínimos  de
materialidade delitiva. Remessa de cópia integral dos autos a ofício da tutela coletiva da PR/ES.
Injustificável prosseguimento da investigação. Homologação do arquivamento.

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

089. Processo: 1.30.009.000305/2015-31 Voto: 1304/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática de sonegação de tributos (Lei 8.137/90, art.
2º, inciso I). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Declaração de cidadão que atribui à
representada (pessoa física) suposta sonegação de imposto de renda tendo em vista que aquela
possui  4  (quatro)  contas  bancárias  e  que  teria  vendido  diversos  terrenos  na  região.  Narra,
também, que já fez várias denúncias ao Ministério Público Estadual e ao Judiciário e que, em
razão  das  ameaças  sofridas,  possui  várias  cartas  espalhadas  entre  amigos,  apontando  os
possíveis responsáveis. Fatos relatados de forma resumida, vaga e genérica que não apresenta
nenhum indício de crime. Diligência realizada junto à Receita Federal do Brasil. Inexistência de
ação fiscal contra a investigada. 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.

090. Processo: 1.30.009.000307/2015-21 Voto: 1000/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de fraude à
execução  (CP,  art.  179),  ocorrido  em  processo  trabalhista.  Executado  que  teria  alienado,
irregularmente, patrimônio penhorado em execução trabalhista para fins de garantia de verbas
rescisórias de ex- funcionários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Fatos narrados não comprovados. Ausência de elementos que evidenciem alienação indevida dos
bens  objeto  da  constrição  judicial.  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.

091. Processo: 1.33.000.002267/2016-19 Voto: 994/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato. Suposta tentativa de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Investigada
que requereu, em 2014, benefício de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS, que
identificou  possíveis  irregularidades  relativas  a  vínculo  empregatício  não  comprovado  com
empresa privada, no período de 02/01/2007 a 16/06/2012. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Nas  pesquisas  externas  realizadas  pelo  INSS  ficou  constatado,  em  relação  ao
mencionado vínculo empregatício, que a investigada trabalhou por mais de um ano sem registro
na  CTPS  e  que  os  recolhimentos  foram  efetivados  com  datas  atrasadas  por  solicitação  do
empregador, conforme declarações do contador. Além disso, há notícia do depoimento prestado
por sócia da empresa e da juntada de documentos que demonstravam o labor informado e que
motivaram  decisão  favorável  à  investigada,  em  grau  de  recurso,  embora  esta  tenha  sido
reformada  posteriormente.  Não  há,  portanto,  indícios  de  falsificação  dos  documentos
apresentados  pela  segurada.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Arquivamento  que  não  gera
coisa  julgada,  podendo as  investigações serem reabertas  se houver  notícia  de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

092. Processo: 1.34.005.000031/2016-52 Voto: 1368/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação que narra a realização de pesquisa que
possibilitaria encontrar qualquer resultado matemático possível para jogos lotéricos. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representantes que tinham como objetivo pleitear uma
compensação pecuniária como forma de não revelarem a fórmula matemática revolucionária ou
como meio de não buscarem investidores que se habilitassem a fazer todas as apostas possíveis
nos jogos lotéricos. Arquivamento homologado no âmbito da 1ª CCR/MPF (Direitos Sociais e Atos
Administrativos  em geral).  Ausência  de materialidade delitiva.  Injustificável  prosseguimento do
feito na esfera criminal. Homologação do arquivamento.

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

093. Processo: 1.34.010.000576/2016-90 Voto: 1082/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão, em que o noticiante relata que seu filho foi escolhido para carregar a tocha olímpica,
entretanto, posteriormente, foi impedido de participar, pois não havia chegado uma camiseta com
seu nome. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Eventual falha na organização
do evento que não aponta para qualquer ilícito penal a ser apurado. Ausência de indícios da
prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

094. Processo: 1.34.011.000539/2016-71 Voto: 1010/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90). Manifestação
encaminhada à Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão comunicando que  representantes  legais  de
pessoa jurídica estariam inserindo dados falsos (principalmente despesas médicas) nos impostos
de renda de seus clientes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime de natureza
material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  Diligência.
Informação da Receita Federal no sentido de que não constam registros de fiscalização referentes
à  referida  pessoa  jurídica.  No  entanto,  o  contribuinte  foi  incluído  em programa de  análise  e
depuração de situação fiscal,  sendo que verificado futuramente os critérios para execução de
ação  fiscal,  com  resultado  de  lançamento  e/ou  representação  fiscal  para  fins  penais,  será
encaminhada cópia ao MPF. Ausência, no momento, de constituição definitiva do crédito tributário.
Súmula Vinculante n° 24 do STF. 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.

095. Processo: 1.34.035.000040/2016-96 Voto: 1126/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  1)  Possível  crime  de
estelionato contra o INSS (CP, art.  171,  § 3º).  O investigado ajuizou ação em face do INSS,
objetivando a concessão de pensão por morte de sua esposa. Direito ao benefício reconhecido
por sentença. A referida decisão judicial  determinou a apuração e compensação de eventuais
valores recebidos de forma indevida.  2)  Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art.  299).
Declaração  falsa  em que  o  autor  alegava  estar  separado  de  sua  ex-mulher,  posteriormente
desmentida por ele. Evidente ausência de dolo do investigado, pois a declaração não foi feita de
próprio punho, tendo o autor apenas assinado a mesma, possivelmente em razão de sua baixa
instrução  e  idade  já  avançada  (68  anos  à  época).  3)  Ausência  de  materialidade  delitiva
justificadora do 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

096. Processo: 1.34.043.000224/2016-57 Voto: 1078/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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 nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Em
sentença proferida nos autos de ação trabalhista, houve o reconhecimento de vínculo de trabalho
referente ao período de 17/01/2012 a 02/04/2013. Ofício remetido à Receita Federal do Brasil
para que se manifestasse acerca de interesse na constituição definitiva do crédito tributário em
tela.  Em  resposta,  a  Receita  afirmou  que  apenas  havia  previsão  para  a  instauração  de
fiscalização  sobre  contribuintes  com  potencial  de  prática  de  infrações  tributárias  mais
significativas, relevantes e com maior certeza do resultado positivo. Verifica-se que a sentença
trabalhista  em  questão  tem  natureza  declaratória  e  assim,  apenas  reconheceu  o  vínculo
trabalhista,  porém  não  condenou  o  reclamado  a  efetuar  o  recolhimento  das  contribuições
previdenciárias, razão pela qual não foram calculadas, cobradas ou recolhidas. Inaplicabilidade do
Enunciado nº 63 da 2ª Câmara. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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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Outras deliberações(Arquivamento)

097. Processo: 1.22.000.000115/2017-38 Voto: 967/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
comunicante narra que determinado grupo em rede social estaria praticando racismo, homofobia e
intolerância religiosa. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Aplicação do Enunciado
n° 501 desta 2ª CCR. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Recebimento do arquivamento como declínio
de atribuições. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

098. Processo: 1.26.004.000017/2016-31 Voto: 1215/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  representação  formulada  pela
interessada  na  qual  narrou  supostas  irregularidades  praticadas  por  seu  irmão,  que  estaria
recebendo benefício temporário  denominado Verba de Manutenção da Família,  concedido em
virtude  de  desapropriação  para  Transposição  do  Rio  São  Francisco,  mas  que  não  estaria
repassando metade do benefício a sua ex-esposa. Promoção de arquivamento que se recebe
como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Fatos narrados que se relacionam à
possível apropriação indébita (CP, art. 168) de valores pertencentes, em parte, à ex-esposa do
noticiado.  Possível  crime  cometido  entre  particulares.  Além  disso,  denominada  Verba  de
Manutenção  da  Família  não  é  verba  federal,  mas,  valor  pago  pela  CHESF,  sociedade  de
economia mista. Assim, ainda que se identifique no caso qualquer conduta que atinja interesse da
CHESF a atribuição será do Ministério Público Estadual. Aplicação da Súmula 42/STJ: 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. Ausência de prejuízo a bem, serviço
ou  interesse  direto  e  específico  da  União  ou  de  suas  entidades.  Carência  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

099. Processo: JFCE/SB-0000741-
43.2016.4.05.8103-INQ

Voto: 1382/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE SOBRAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de expediente oriundo do Ministério Público do Estado do
Ceará  para  apurar  suposta  fraude  na  obtenção  de  empréstimo  bancário.  Investigado  que,
mediante a falsificação de RG e CPF da vítima, teria obtido um empréstimo de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) perante instituição bancária privada. Declínio de competência promovido pelo
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MPE ao argumento de que praticado o delito previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, em conexão
com os crimes previstos nos arts. 297, 298, 300 e 313-A do CP. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 33  2ª CCR). Obtenção fraudulenta de empréstimo bancário, mediante falsificação
de documentos, sem destinação específica. Delito de estelionato caracterizado. Configuração de
conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser
dirimido pelo Procurador-Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1
do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nºs 1585, 1672, 1678,
1717 e 2225). Encaminhamento dos autos ao Exmo. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

100. Processo: JF-BA-0028011-14.2013.4.01.3300-
INQ

Voto: 1110/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DA BAHIA

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado a partir  de Relatório de Inteligência  Financeira encaminhado pelo
COAF acerca de operações supostamente atípicas, consistentes na venda de cotas por parte de
administradora de consórcios.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33  2ª CCR).
Notícia  da  venda  de  180  cotas  de  consórcio  de  imóveis  adquiridas  por  meio  de  CPFs
pertencentes a pessoas sem aparente capacidade financeira, havendo indícios de que todas as
cotas seriam de uma única pessoa, a qual não se logrou identificar. Eventual prática de crimes
antecedentes  (tráfico  de  drogas)  de  competência  da  Justiça  Estadual.  Instauração  de
procedimento específico para verificar  se as operações atípicas foram objeto  de lançamentos
tributários,  aptas a caracterizar  o  crime de sonegação fiscal.  Inquérito  circunscrito  apenas ao
branqueamento  de  capitais.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição  do  MPF  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.

101. Processo: JF/CE-0004136-52.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 1005/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO SEM REGISTRO NA ANVISA (CP,
ART. 273, § 1º-B,  I).  DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,
ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. INDÍCIOS DE TRANSNACIONALIDADE DO
PRODUTO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado com a finalidade de apurar  a suposta
ocorrência de importação ou comercialização de produto de uso terapêutico sem registro junto à
ANVISA (CP,  art.  273,  §1º-  B,  I),  tendo  em vista  a  apreensão de  um frasco  de  suplemento
alimentar, contendo, dentre outras, as inscrições ANABOLIC AMINO 10,00  Produced Exclusively
in the USA  Nutrionally supports increased muscle mass an strengh_180 tablet  12050102 uSE BY
6/2015,  o qual  teria sido remetido por POSTFACH 1020,  36243  NIEDERAULA FRANKFURT
ALEMANHA, via Deutsche Post  Allemagne, para o investigado no Brasil.  2. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual,
considerando que não restou evidenciada a transnacionalidade da conduta. Discordância do Juízo
Federal. Remessa à 2ª Câmara, com base no art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3.
Declínio  de atribuição inadequado.  Assiste  razão ao Magistrado.  4.  São fartos os indícios de
transnacionalidade quanto à origem do produto apreendido, haja vista as inscrições em língua
estrangeira constantes na embalagem, assim como sua possível remessa da Alemanha para o
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Brasil. 5. A competência para o processamento e julgamento do crime do art. 273, § 1º-B, I, do CP
é, no presente caso, da Justiça Federal. 6. Não homologação do declínio. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

102. Processo: JF/PR/CUR-5020788-
25.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 1347/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE PEDOFILIA. LEI Nº 8.069/90, ART. 241-A. MPF:
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28,C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV. INDÍCIOS DE TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do
crime descrito no art. 241-A da Lei nº 8.069/90 (ECA) por usuário da página de relacionamentos
Orkut, que teria postado imagens de pornografia infantil. 2. O Procurador da República oficiante
requereu o reconhecimento da conexão entre estes autos e os de nº 5048929-54.2015.404.7000,
bem como o declínio de competência para apreciar ambos os inquéritos em favor  da Justiça
Estadual,  a  serem  distribuídos  por  dependência  ao  IPL  nº  24158/2014  (0001471-
24.2014.8.16.0007), em trâmite perante o Juízo da Vara de Infrações Penais contra Crianças e
Adolescentes de Curitiba/PR. 3. O Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba, por vislumbrar indícios
de internacionalidade na conduta investigada, reconheceu a competência da Justiça Federal para
o processo e o julgamento dos feitos, bem como a conexão entre estes autos e o IPL nº 5048929-
54.2015. 404.7000. 4. Observa-se, inicialmente, haver, de fato, conexão entre este feito e os autos
do  IPL  nº  5048929-54.2015.404.7000,  em  curso  perante  o  Juízo  da  14ª  Vara  Federal  de
Curitiba/PR,  que  tramitaram  originariamente  perante  a  Justiça  Federal  de  Concórdia/SC,  em
virtude da similitude do modus operandi utilizado pelo investigado, que coagia menores a lhe
enviarem material pornográfico, sob a ameaça de publicação de montagens de suas fotos nas
redes sociais. 5. No entanto, o pedido de declinação de competência não prospera. Há, sim, uma
série de indícios que evidenciam a internacionalidade das condutas atribuídas ao investigado, a
atrair a competência da Justiça Federal para apreciar os feitos. 6. Por ocasião do indiciamento do
investigado,  a  autoridade  policial  consignou  informações  que,  a  princípio,  apontam  para  a
internacionalidade  do  delito,  todas  relacionadas  com  diversas  transmissões  de  imagens  de
pornografia infantil  por meio da internet. 7. Muito embora o Procurador da República oficiante
assevere que a perícia técnica realizada no âmbito estadual não tenha identificado interlocutores
do  investigado  localizados  no  exterior,  não  se  pode  afirmar,  ao  menos  por  ora,  que  o
compartilhamento  de  imagens  pornográficas  envolvendo  menores  estava  restrito  ao  território
brasileiro. Com efeito, no próprio laudo pericial, há referência à localização de diversos arquivos
que possuem características  de  terem sido  obtidos  da  internet,  sendo que  a maioria  desses
arquivos estavam inseridos em uma pasta padrão para armazenamento de documentos obtidos
por  meio  do  programa  ARES,  utilizado  para  busca  e  compartilhamento  de  arquivos  na  rede
mundial de computadores. 8. Além da existência de Convenção Internacional sobre Direitos da
Criança da qual o Brasil  é signatário (Decreto n.  99.710/1990, art.  1º),  constata-se, ainda,  no
presente caso, o caráter transnacional da conduta criminosa, situação que afirma a competência
da  Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  o  crime  e,  consequentemente,  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. 9. Isso porque o caso trata da divulgação de
imagens pornográficas envolvendo adolescente por meio da rede social Facebook, que pode não
ter se limitado a uma comunicação eletrônica entre pessoas residentes no Brasil, tendo em vista
que  qualquer  indivíduo,  em  qualquer  lugar  do  mundo,  desde  que  conectado  à  internet  e
pertencente  à  rede  social,  poderá  acessar  a  página  publicada  com  tais  conteúdos  pedófilo-
pornográficos,  verificando-se,  portanto,  cumprido  o  requisito  da  transnacionalidade  também
exigido para atrair a competência da Justiça Federal. 10. Conforme recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, quando a publicação de material contendo pornografia infantojuvenil ocorre na
ambiência  virtual  de sítios de amplo e fácil  acesso a qualquer  sujeito,  em qualquer  parte  do
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planeta,  que  esteja  conectado  à  internet,  a  constatação  da  internacionalidade  se  infere  não
apenas do fato de que a postagem se opera em cenário propício ao livre acesso, como também
que, ao fazê-lo, o agente comete o delito justamente com o objetivo de atingir o maior número
possível de pessoas, inclusive assumindo o risco de que indivíduos localizados no estrangeiro
sejam, igualmente, destinatários do material. A potencialidade do dano não se extrai somente do
resultado  efetivamente  produzido,  mas  também  daquele  que  poderia  ocorrer.  Basta  à
configuração da competência da Justiça Federal que o material pornográfico envolvendo crianças
ou  adolescentes  tenha  estado  acessível  por  alguém  no  estrangeiro,  ainda  que  não  haja
evidências  de  que  esse  acesso  realmente  ocorreu  (RE  628.624,  publicado  no  DJE  de
06/04/2016). 11. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.00.000.000323/2016-13, 656ª Sessão
de Revisão, de 22/08/2016. 12. Designação de outro membro 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.

103. Processo: JF-AC-PROC  ESP-0006732-
91.2016.4.01.3000

Voto: 1336/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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

Ementa: AÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
LEI Nº 11.343/06, ART. 33 C/C ART. 40, INC. I. MPF: DENÚNCIA OFERTADA CONTRA UM DOS
INVESTIGADOS. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS
À 2ª CCR. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. ENVOLVIMENTO DE OUTRO AGENTE,
QUE  TERIA  CONTRATADO  A  DENUNCIADA  PARA  TRANSPORTAR  A  SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE  (COCAÍNA).  NECESSIDADE  DE  MELHOR  APURAÇÃO  DA AUTORIA DO
DELITO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 1. Trata-se de Ação Penal instaurada para apurar
a suposta prática do crime capitulado no art. 33 c/c o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/06. 2. Consta
da denúncia  que a acusada,  no dia  19/08/2016,  ao ser  abordada no interior  de um táxi,  em
decorrência de fiscalização rotineira, nas proximidades da cidade de Senador Guiomard/AC, foi
presa em flagrante na posse de 208g (duzentos e  oito  gramas) de cocaína.  A acusada teria
confessado a prática delitiva, afirmando ter sido recrutada por uma pessoa conhecida por L. para
transportar a droga da Bolívia para Rio Branco/AC e, para tanto, receberia o valor de R$ 300,00
(trezentos reais). Posteriormente, L. foi identificado como L.R. DA S. 3. O Procurador da República
oficiante, ao oferecer a peça acusatória, requereu o arquivamento do inquérito em relação ao
segundo suspeito, dizendo não haver nos autos elementos de prova suficientes para reconhecer a
sua participação na empreitada ilícita. 4. O Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Acre
recebeu a denúncia, indeferindo, contudo, o pedido de arquivamento em relação à conduta do
segundo investigado. Em razão disso, o magistrado determinou a remessa de cópias do IPL nº
6561-37.2016.4.01.3000 a esta 2ª CCR, para os fins do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC
nº 75/93. 5. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se
ausentes  elementos  mínimos  da  autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as
diligências investigatórias,  ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de
causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 6.
Como bem salientado pelo Juiz de primeiro grau, "a ré, quando ouvida em sede policial (fls. 5/6),
apontou com firmeza o investigado como sendo a pessoa que lhe contratou para transportar a
droga  e  apresentou,  inclusive,  detalhes  de  como teria  se  dado a contratação,  características
físicas, local de residência e trabalho de Leonardo. Não há, até o momento, elementos seguros
que afastem a credibilidade das declarações, as quais configuram situação rara em que a 'mula'
aponta o proprietário da droga, colocando, como é cediço, em risco sua própria segurança por
delatar o traficante. Segundo o magistrado, as declarações da ré ainda encontram robustez pelo
fato de os contatos de 'L.'  estarem registrados na agenda telefônica do celular  da ré  (Laudo
303/2016). De outro lado, apenas temos a negativa do investigado, o que é até esperado de quem
é acusado por terceiro da prática criminosa em questão". 7. De qualquer sorte, há indícios de
autoria,  existindo diligências que podem ser realizadas para melhor  esclarecimento dos fatos,
como a quebra do sigilo de dados telefônicos a fim de verificar ligações entre a ré e o segundo
investigado no dia da prisão em flagrante, além da indicação de testemunhas que possam ter
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conhecimento do ajuste para o transporte da droga.  8. Nessas circunstâncias, não se justifica o
arquivamento do inquérito em relação ao segundo investigado. 9. Designação de outro membro
para melhor apuração da autoria do ilícito, facultando-se ao Procurador da República oficiante a
oportunidade de prosseguir na persecução penal, se assim entender pertinente.

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

104. Processo: JF/CE-0014104-82.2011.4.05.8100-
INQ

Voto: 1114/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS. CP, 171, § 3º.
OCORRÊNCIA DE  3  (TRÊS)  SAQUES  IRREGULARES  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO
APÓS  O  ÓBITO  DO  RESPECTIVO  TITULAR.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO NÃO CONHECIDA ANTE O DISPOSTO NA ORIENTAÇÃO Nº 4  DESTA 2ª
CCR. TRAMITAÇÃO DIRETA. POSSIBILIDADE. CF, ART. 129, I; LC Nº 75/93, ART. 62, IV; CPP,
ART.  28.  INTERPRETAÇÃO  SISTEMÁTICA.  NÃO  CONHECIMENTO  DA  REMESSA.
REITERAÇÃO DOS EXATOS TERMOS DO DESPACHO PROFERIDO PELO RELATOR. 1. Trata-
se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o
INSS (CP,  art.  171,  §  3º),  em razão  da  ocorrência  de  3  (três)  saques  indevidos  de  valores
referentes  a  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  respectivo  titular.  2.  A Procuradora  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na ausência de dolo, observando
o disposto na Orientação nº 4 da 2ª CCR. 3. Por despacho, este Relator, considerando afigurar
desnecessária a remessa dos autos a esta 2ª CCR para homologação do arquivamento quando a
fundamentação encontre amparo em Enunciado deste Colegiado, como é o caso dos autos, não
conheceu da remessa, com amparo na referida Orientação. 4. Devolvidos os autos à origem, um
novo Procurador da República oficiante houve por bem promover o arquivamento do presente
inquérito  policial,  solicitando  o  arquivamento  físico  e  baixa  nos  sistemas  da  Justiça  Federal.
Ocorre,  entretanto,  que  o  Juízo  da  11ª  Vara  Federal  do  Ceará  reapreciou  o  pedido  de
arquivamento para indeferi-lo, remetendo os autos novamente a esta 2ª Câmara de Coordenação
e Revisão , nos termos do art. 28 do CPP. 5. A presente remessa não merece ser conhecida. Há
que se ressaltar, desde logo, a possibilidade jurídica inconteste de a promoção de arquivamento
de inquérito policial pelo órgão ministerial ser submetida diretamente à 2ª CCR para homologação.
6. A interpretação do art. 28 do CPP não pode ser meramente literal. Deve-se proceder a uma
interpretação sistemática que leve em conta não apenas o previsto no referido dispositivo legal,
também o quanto previsto no art.  129, inc. I,  da Constituição Federal e no art.  62, inc. IV, da
inovadora  LC nº  75/93.  7.  Afigura-se,  pois,  juridicamente  plausível  e,  mesmo,  inarredável,  o
conhecimento por esta Câmara de Coordenação e Revisão Criminal, para fins de homologação,
de promoção de arquivamento formulada nos autos de inquérito policial. 8. Na situação vertente, o
arquivamento  promovido  não  foi  conhecido  porque  este,  quando  fundado  em  Enunciado  ou
Orientação desta 2ª CCR, como é o caso dos presentes autos (Orientação nº 4), não necessita de
homologação pelo Colegiado. 9. Aplicação ao caso da Orientação nº 4, desta 2ª CCR, que permite
o arquivamento dos autos quando não houver prova do dolo no saque de até 3 (três) benefícios
previdenciários.  10.  Não conhecimento da presente remessa,  reiterando os exatos termos do
despacho proferido pelo Relator em 1/8/2016.

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

105. Processo: JF/MAF/SC-5000442-
61.2013.4.04.7214-INQ - Eletrônico 

Voto: 1341/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MAFRA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADO, EM TESE,  POR
CORRESPONDENTE  BANCÁRIO  DA CEF.  CP,  ART.  168,  §  1º,  III.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28,C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. INDÍCIOS DE
AUTORIA E  DE  MATERIALIDADE  DO  DELITO.  DILIGÊNCIA PENDENTE.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito
no art.  168,  § 1º,  inc.  III,  do CP, haja vista que o investigado, na qualidade de sócio  de um
supermercado e na função de correspondente bancário, teria se apropriado de valores recebidos
em seu estabelecimento comercial, deixando de repassá-los à CEF. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito por considerar que os fatos não extrapolaram a seara
cível, não havendo se falar em tipicidade da conduta. 3. O Juízo 1ª Vara Federal de Mafra/SC,
ante o pedido de prorrogação de prazo formulado pela  autoridade policial  para realização de
novas  diligências  e  a  insistência  no  arquivamento  deste  IPL por  parte  do  Ministério  Público
Federal, determinou a remessa dos autos a esta 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP. 4. A
promoção de arquivamento deve ser acolhida apenas em face da ausência de elementos mínimos
que indiquem a autoria e a materialidade delitiva ou ainda a própria existência de crime. Não é,
contudo, o caso ora apreciado. 5. Verte dos autos informação no sentido de que, a partir  do
exame do movimento de duas contas da empresa [investigada], podem ser extraídos indícios da
ocorrência de prática delitiva, sendo oportuno aprofundar as investigações. Ao que se tem, ainda
encontra-se pendente pedido de informações endereçado à agência da CEF em Canoinhas/SC,
diligência necessária para o convencimento quanto à existência de crime. 6. Designação de outro
membro para prosseguir na persecução.

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

106. Processo: JF/PR/TOL-5004218-
76.2016.4.04.7016-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 1295/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).
IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE MAÇOS DE CIGARROS. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO
DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO,  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
INADEQUAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  APREENSÃO  QUE  SUPERA  153  (CENTO  E
CINQUENTA E TRÊS) MAÇOS DE CIGARRO, PERFAZENDO QUANTIDADE INCOMPATÍVEL
COM A DESTINAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.  ORIENTAÇÃO Nº  25/2016 DA 2ª  CCR.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-
se  de  Procedimento  Investigatório  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
contrabando, previsto no art. 334-A do Código Penal, em decorrência da apreensão de cigarros,
de origem estrangeira, em poder de 03 investigados, sem a documentação comprobatória do seu
regular ingresso no país. O primeiro estava na posse de 30 maços de cigarros; o segundo, de 600
e o terceiro, de 320. 2. O Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito
com base no princípio da insignificância, salientando a ausência de lesão jurídica penalmente
relevante. 3. O Juízo da 1ª Vara Federal de Toledo/PR, por sua vez,  acolheu a promoção de
arquivamento em face do primeiro  investigado e discordou da manifestação de arquivamento
quanto aos outros dois por considerar, nestes casos, inaplicável o princípio da insignificância em
razão  da  relevante  quantidade  de  fumígenos  apreendidos  (600  e  320  maços  de  cigarros,
respectivamente). 4. Sabe-se que a natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção
do princípio da bagatela,  em razão do efeito  nocivo à saúde e,  consequentemente,  do rígido
controle em sua comercialização no território nacional, por desrespeito às normas constantes da
Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, tal comércio. 5. Esta Câmara Criminal vinha decidindo
que as importações de até 40 (quarenta) maços de cigarros possibilitavam, excepcionalmente, a
aplicação do princípio da bagatela, porquanto se presumia se tratar de cigarros para o próprio
consumo e não de contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de
significação penal, exigia-se que o agente não registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta
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delitiva, em consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, DJe
17/12/2013). 6. Contudo, na 108ª Sessão de Coordenação, realizada em 7/3/2016, este Colegiado
deliberou, à unanimidade, por expedir orientação (Nº 25/2016) no sentido de que se admite a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, excepcionalmente,
quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada  ilegalmente  não  ultrapassar  153  (cento  e
cinquenta e três) maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 7. Esse parâmetro objetivo
teve como referência o volume médio de cigarros que um indivíduo normalmente consome ao dia,
observado o prazo de validade do produto, obtido por meio de consulta à pesquisa realizada pelo
Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva  INCA, de que o brasileiro fuma, em
média,  17  (dezessete)  cigarros  por  dia  e  que  o  prazo  de  validade  dos  tabacos  é  de,
aproximadamente, 6 (seis) meses. Tem-se, portanto, 17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por
maço) = 153 maços. 8. Na presente hipótese, observada a norma incriminadora, revela-se inviável
o  arquivamento  do  apuratório  quanto  ao  segundo  e  terceiro  investigados,  pois  a  quantidade
apreendida  (600  e  320  maços  de  cigarros,  respectivamente)  supera  mencionado  patamar,
evidenciando quantidade incompatível  com o mero consumo pessoal.  9.  Designação de outro
membro para prosseguir na persecução penal.

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

107. Processo: JFRS/PFU-5007604-
44.2016.4.04.7104-PIMP - Eletrônico 

Voto: 1346/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de
Passo  Fundo/RS,  com  vistas  à  apuração  de  possível  crime  de  falso  testemunho.  Suposta
contradição verificada entre  o depoimento do investigado na ação trabalhista  que ajuizou em
desfavor de uma instituição bancária e aquele prestado na condição de testemunha em outra
demanda proposta contra o mesmo banco. CP, art. 342. Promoção de arquivamento fundada na
ausência de dolo na conduta. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV da LC nº 75/93. Caso
em que não se vislumbra a ocorrência de contradição dolosa na declaração. Acórdão do TRT da
4ª  Região  reconhecendo  que  a  afirmação da  testemunha do  reclamado  (ora  investigado)  no
sentido de que o 'reclamante trabalhava das 9h às 18h', ou seja, de acordo com o que consta dos
cartões de ponto, não altera a conclusão anterior, pois ele mesmo refere que, em determinadas
ocasiões,  precisavam  fazer  horas  extras  após  as  18h,  o  que  não  encontra  mínima
correspondência  nos  registros  acostados  aos  autos,  já  que  não  contemplam  praticamente
nenhuma  anotação  de  labor  depois  desse  horário.  Registros  de  ponto  desconsiderados
justamente com fundamento na declaração da testemunha do reclamado (banco). Depoimento
que não se prestou a falsear a verdade para favorecer a parte reclamada. Ausência de indícios
claros de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. 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.

108. Processo: JF-SAN-0008061-84.2016.4.03.6104-
INQ

Voto: 1113/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de ameaça por segurado em
face de médica perita do INSS. CP, art. 147. Promoção de arquivamento fundada na ausência de
dolo na conduta. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV da LC nº 75/93. Declaração do
investigado constante dos autos no sentido de que, ao ligar para a Ouvidoria do INSS, por meio
do telefone 135, apenas fez um desabafo e que, em momento algum, pretendeu ameaçar quem
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quer que fosse. Impossibilidade de se punir quem, não tendo plena consciência do que estava
fazendo,  desferiu  palavras  a  esmo,  sem  qualquer  concretude,  como  forma  inadequada  de
expressar a sua insatisfação. Dolo não evidenciado. Insistência no arquivamento.

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

109. Processo: JF/SP-0014166-45.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 1721/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR.  INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART.  33  C/C
ART. 40,  INC.  I,  DA LEI Nº 11.343/06.  IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
INC. IV. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inc. I, da Lei nº
11.343/06, tendo em vista a apreensão de 70 (setenta) sementes de maconha (Cannabis sativa
Linneu),  supostamente  importadas  da  Holanda  por  pessoa  residente  na  cidade  do  Rio  de
Janeiro/RJ. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, enfatizando
a atipicidade da conduta tendo vista que a ínfima quantidade de sementes apreendida não possui
potencialidade para causar lesão jurídica ao bem jurídico tutelado. 3. O Juízo da 5ª Vara Federal
Criminal de São Paulo discordou da manifestação ministerial, consignando tratar o caso de tráfico
internacional de drogas. 4. A Relatora do feito votou pela insistência no arquivamento por entender
atípica a conduta investigada. 5. Embora as sementes de maconha não contenham o princípio
ativo THC (tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto
material do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não é a droga em si, mas
a matéria-prima, o insumo ou o produto químico destinado a sua preparação, sendo também
incriminadas as etapas anteriores da produção. 6. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça  que  a  apreensão,  na  residência  do  paciente,  de  170  sementes  de  cannabis  sativa,
amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito'  e 'guardar'  matéria-prima destinada à
preparação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12,
§ 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar em atipicidade da conduta (HC nº 100.437/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, inc. I, da Lei n.º
6.368/76 corresponde ao teor do art. 33, § 1º, inc. I, da Lei n.º 11.343/06. 7. Verte dos autos,
nesse cenário, a subsunção do fato investigado, em princípio, ao descrito no art. 33, § 1º, I, da Lei
nº 11.343/06, ante a importação de insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente,
ainda  que  para  consumo próprio,  o  que  afasta,  assim,  a  tese  de  atipicidade  da  conduta.  8.
Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal quanto à prática do crime de
tráfico de substância entorpecente.

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

110. Processo: TRE-BA-AP-0000244-
98.2016.6.05.0169

Voto: 1457/2017 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DA BAHIA

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

Ementa: Procedimento criminal instaurado de ofício pelo Juízo Eleitoral da 169ª da Bahia para apurar os
crimes previstos nos arts. 324, 325, 326 e 347, todos do Código Eleitoral, praticados, em tese, nas
eleições de 2016 no município de Barra da Estima/BA. Requerimento de extinção do feito sem
julgamento do mérito formulado pela Promotoria Eleitoral, sob o argumento de que no presente
caso  a  ação  penal  é  de  natureza  privada.  Discordância  do  Juízo  Eleitoral  com  base  no
entendendo de ser a hipótese de ação penal pública incondicionada, aduzindo caber ao Ministério
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Público Eleitoral propor transação penal ou oferecer denúncia. Aplicação analógica do art. 28 do
CPP. As infrações penais definidas no Código Eleitoral são de ação pública (art. 355 do Código
Eleitoral). Propositura de Queixa Crime Eleitoral pela parte ofendida. Ação privada recebida pelo
Juízo  Eleitoral.  Atribuição  do  Ministério  Público  para  aditar  a  queixa,  repudiá-la  ou  oferecer
denúncia substitutiva,  intervir  em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova,
interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como
parte principal (art.  29 do CPP). Designação de outro membro para prosseguir na persecução
penal,  ressalvada  a  faculdade  do  mesmo  Promotor  Eleitoral  para  prosseguir  no  feito.  Não
homologação do arquivamento.

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

111. Processo: TRE/MT-AP-0000102-
70.2012.6.11.0039

Voto: 1372/2017 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO ESTADO DE 
MATO GROSSO

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

Ementa: Ação Penal. Denúncia oferecida pela prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral, na
forma do artigo 29 do Código Penal. Recusa da oferta de suspensão condicional do processo pela
Promotoria da 39ª Zona Eleitoral de Mato Grosso em relação a um dos denunciados. Discordância
do Juízo quanto à não propositura da suspensão condicional do processo, sob o argumento de
que a ação penal a que responde esse acusado já dura mais de 15 anos, sem ter havido ainda a
prolação de sentença, fato que denota inobservância da razoável duração do processo. Aplicação
analógica  do  art.  28  do  CPP e  da  Súmula  696  do  STF.  É  requisito  para  a  propositura  da
suspensão condicional do processo não estar o acusado sendo processado por outro crime (art.
89 da Lei  nº  9.099/95).  Réu que já responde a uma outra ação penal,  em curso na 4ª  Vara
Criminal de Cuiabá/MT. Insistência na recusa da oferta de suspensão condicional do processo.

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

112. Processo: DPF/VGA-00386/2014-INQ Voto: 1155/2017 Origem: GABPRM2-MFDH - 
MICHEL FRANCOIS DRIZUL 
HAVRENNE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  DE  FALSIFICAÇÃO  E  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.
CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL QUE
SE RESOLVE SEGUNDO O CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. CPP, ART 78, II, C. ATRIBUIÇÃO DO
SUSCITADO.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possíveis  crimes  de
falsificação e uso de documento falso, em razão da apresentação de diploma de conclusão de
curso  superior  falso  para  inscrição  junto  ao  Conselho  Regional  de  Serviço  Social  em Água
Boa/MT. 2. O Procurador da República oficiante na PRM-Barra do Garças/MT declinou de suas
atribuições  em favor  da PRM-Pouso Alegre/MG,  considerando haver  fortes  indícios de que  o
diploma questionado foi confeccionado em Poços de Caldas/MG ou em Pouso Alegre/MG. 3. O
Procurador da República atuante na PRM-Pouso Alegre/MG, por sua vez, suscitou o presente
conflito de atribuições, sob o argumento de que foi na PRM-Barra do Garças/MT onde primeiro se
tomou conhecimento dos fatos, sendo aquele o órgão prevento e remeteu os autos a esta 2ª
Câmara. 4. Investigações realizadas pela Polícia Federal que apontam restar descaracterizado o
delito  de  uso  de  documento  falso.  5.  O  Procurador  da  República  atuante  na  PRM-Pouso
Alegre/MG  não  tem  atribuição  para  eventual  arquivamento  do  inquérito  policial  pelo  uso  de
documento falso (ocorrido em Água Boa/MT). Na hipótese de arquivamento por esse crime, a
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apuração da falsificação de documento público será de atribuição do Ministério Público Estadual,
tendo em vista o possível rompimento da conexão probatória que atrai atribuição do Ministério
Público Federal e o fato de ser o documento falsificado de uma instituição particular de ensino. 6.
Questão que se resolve à luz do disposto no art.  78,  inciso II,  alínea c do CPP. Fixação da
competência pelo critério da prevenção. Atribuição de Procurador da República oficiante na PRM-
Barra do Garças/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
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

113. Processo: JF-MBA-INQ-0004674-
31.2016.4.01.3901

Voto: 1332/2017 Origem: GABPRM1-MLLLC - 
MANOELA LOPES LAMENHA LINS
CAVALCANTE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato em desfavor de particular
que  teria  sofrido  golpe  ao  tentar  sacar  dinheiro  em  caixa  eletrônico  de  agência  da  Caixa
Econômica  Federal,  situada  em Marabá/PA.  CP,  art.  171.  Revisão  de  declínio  de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Matéria já apreciada nos autos da NF nº 1.23.001.000415/2015-16.
Homologação do declínio, por unanimidade, na 631ª Sessão de Revisão, de 26/10/2015. Eventual
infração  penal  cometida  em  detrimento  de  particular.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal. Ratificação, por
este  Colegiado,  do  declínio  de  atribuições  ao  Parquet  Estadual.  Configuração  de  conflito  de
atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo
Procurador-Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo
de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nºs 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225).
Encaminhamento dos autos ao Exmo. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

114. Processo: 1.25.000.000338/2012-89 Voto: 1383/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES
ENTRE MEMBROS DO MPF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, VII, DA LC Nº 75/93. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO DO QUANTO DELIBERADO NA 655ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA
EM 08/08/2016. PROCEDÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE. 1. Trata-se de conflito negativo
de atribuições suscitado pelo Procurador da República atuante no 2º Ofício Criminal da PR/PR em
face de Procuradora da República lotada no 7º Ofício Criminal da PR/PR, no qual se discute a
atribuição para atuar no presente PIC, instaurado para apurar a suposta prática de crime contra a
ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, II). 2. A Procuradora da República oficiante declinou de
suas atribuições em favor do 2º Ofício Criminal ao argumento que os presentes autos tratam dos
fatos  objeto  do E-proc  nº  5003679-2011.4.04.7000,  que  pelo  Sistema Único,  pertence àquele
ofício criminal. 3. O Procurador da República João Vicente Beraldo Romao, oficiante no 2º Ofício
Criminal, suscitou conflito negativo de atribuições, afirmando, em suma, que os autos nº 5003679-
37.2011.4.04.7000, utilizados para fundamentar a redistribuição, encontram-se arquivados desde
07.04.2011 e que o arquivamento realizado não torna este ofício prevento para todas as notícias
envolvendo a empresa [investigada],  vale dizer,  este subscritor não é 'Procurador natural'  dos
casos da referida empresa. 4. Na 655ª Sessão Ordinária, realizada em 8/8/2016, esta 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 7º Ofício da PR/PR para
prosseguir  na persecução penal.  5. Irresignada, a Procuradora da República suscitada ofertou
pedido  de  reconsideração,  aduzindo  que  não  é  raro  na  PR/PR  (e  certamente  em  outras
Procuradorias  também)  o  recebimento,  após  muito  tempo,  de  ofícios  da  Receita  Federal
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comunicando o encerramento de ações fiscais, ou mesmo de constituições definitivas de créditos
tributários. Quando isso ocorre, e tendo a fiscalização da Receita sido solicitada anteriormente
pelo MPF, se há investigação arquivada pelo MPF pela ausência  temporária  de constituição
definitiva  do  crédito  tributário,  o  procedimento  é  solicitar  o  seu  desarquivamento  em Juízo  e
determinar a realização de diligências/denunciar, já que não mais persiste o motivo que obstava a
investigação. 6. Como já salientado, nos termos do art. 1º, inc. IV, da Resolução CSMPF nº 104,
de 6/4/2010, a livre distribuição de procedimentos relativos a órgão do MPF deve observar as
hipóteses de prevenção. 7. Na presente hipótese, o arquivamento do Procedimento Eletrônico nº
5003679-37.2011.4.04.7000 (fl.  72/72v) ocorreu por não haver,  à época, a devida constituição
definitiva do crédito tributário, reputando-se ausente a justa causa para instauração de inquérito.
Os autos foram arquivados em 7/4/2011, o que não torna prevento aquele ofício para todos os
procedimentos  que  envolvam a  empresa  investigada.  8.  No  entanto,  verifica-se  que  os  fatos
apurados  no  presente  feito  (PIC  nº  1.25.000.000338/2012-89)  e  nos  autos  nº  5003679-
37.2011.4.04.7000, gerados a partir da promoção de arquivamento em juízo feita nos autos do
Procedimento nº 1.16.000.002542/2009-48, não são conexos. De fato, trata-se, na verdade, dos
mesmos fatos. 9. Ao se concluir que o expediente da Receita Federal que comunica o MPF acerca
do encerramento de uma ação fiscal deve ser redistribuído para o ofício criminal que a requisitou,
não  se  pretende,  de  modo  algum,  tornar  o  titular  do  2º  Ofício  prevento  para  todos  os
procedimentos  que  envolvam  a  empresa  investigada.  O  que  se  pretende,  em  sede  de
reconsideração,  é reconhecê-lo  prevento para o mesmo fato.  10.  Desse modo,  depois  que a
Receita  Federal  noticiou  o  encerramento  da  ação  fiscal,  determinou-se  o  sobrestamento  do
presente PIC para aguardar-se o exaurimento da via administrativa. Constatado tal exaurimento,
não resta outra providência a adotar que não fazer sua juntada no feito que lhe deu origem e
postular  em  juízo  o  desarquivamento  deste,  que  é  justamento  o  E-proc  nº  5003679-
37.2011.4.04.7000 e que se encontra arquivado com a ressalva do art. 18 do CPP e distribuído ao
2º  Ofício  Criminal  da  PR/PR.  11.  Acolhimento  do  pedido  de  reconsideração  formulado  pela
Procuradora da República suscitada, para que seja reconhecida a atribuição do 2º Ofício Criminal
da PR/PR para atuar neste feito.

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

115. Processo: 1.30.015.000007/2017-24 Voto: 1381/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro para apurar suposta prática do crime de furto por parte de empregada de açougue
estabelecido no município de Rio das Ostras/RJ. Relato da investigada afirmando que sua CTPS
não foi assinada, o que levou a autoridade policial a incluir tal fato na investigação. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32/2ª CCR). O crime de furto atribuído à empregada do
estabelecimento comercial  não guarda qualquer relação com a não assinatura da sua CTPS,
tendo  sido  praticado  em  contexto  distinto,  sem  concurso,  reciprocidade  ou  simultaneidade.
Conclusão  de  que  a  prova  de  um  crime  não  influencia  na  existência  do  outro.  Conexão
inexistente. Requisição de instauração de IPL à Delegacia de Polícia Federal para apuração de
possível  omissão do contrato  laboral  na CTPS.  Ratificação,  por  esta  2ª  CCR, do declínio  de
atribuições ao Parquet Estadual para persecução do delito de furto. Caracterização de conflito de
atribuições entre o MPF e o MPE, a ser dirimido pelo Procurador-Geral da República, conforme
preconizado  na  Tese  nº  7  da  Edição  nº  1  do  Informativo  de  Teses  Jurídicas  da  PGR e  em
precedentes do STF (ACO nºs 1585,1672,1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos autos ao
Exmo. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

116. Processo: DPF/ATM/PA-00156/2011-INQ Voto: 1135/2017 Origem: GABPRM2-PRX - 
PATRICIA DAROS XAVIER

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes previstos no art. 20 da Lei
nº 4.947/66, 171, § 3º, e 299 do Código Penal. Investigados que pretendiam realizar a grilhagem
de  terras  localizadas  no  interior  da  RESEX  do  Rio  Iriri.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  Informação  do  ICMBio  no  sentido  de  não  haver  indícios  de
ocupação de área  pertencente  à  unidade de conservação federal.  Continuidade da  apuração
quanto à eventual prática dos crimes de estelionato e de falsidade ideológica.  Documentação
apresentada perante o Instituto de Terras do Pará (ITERPA) visando a regularização de terras que
hoje fazem parte da Reserva Extrativista do Rio Iriri, não havendo notícia de ofensa direta a bens,
serviços ou interesse da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do MPF para a persecução penal.  Homologação do declínio em favor do Ministério
Público Estadual.

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

117. Processo: 1.00.000.001648/2016-13 Voto: 1327/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de declarações relatando possível negligência no atendimento
médico ocorrido no Hospital do Seridó, em Caicó/RN, que teria conduzido ao óbito o filho recém-
nascido do declarante. CP, art. 121, § 3º. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR). Sob a ótica de eventual responsabilidade criminal do médico que, segundo o declarante,
teria concorrido diretamente para o falecimento do seu filho, o referido profissional não se qualifica
como  servidor  público  federal,  tampouco  seria  de  natureza  federal  o  serviço  prestado  pela
unidade hospitalar,  pois  a  medida interventiva decretada na Ação Civil  Pública (nº  08000164-
42.2015.4.05.8402) que tramita perante o Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio
Grande do Norte não alterou a natureza jurídica do serviço prestado, reputado como privado pelo
Juízo, nem da relação entre o médico e o nosocômio. Ausência de lesão direta a bens, serviços
ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  prova  capazes  de
legitimar,  até  o  momento,  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.

118. Processo: 1.15.000.003201/2016-56 Voto: 1380/2017 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 ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o denunciante relata sua indignação com o teor de um vídeo alusivo a uma
professora da Universidade Federal do Ceará. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Eventual crime de ameaça em detrimento de uma docente por expressar opinião
política pessoal. Narrativa que não evidencia ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
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Ministério Público Estadual.

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

119. Processo: 1.20.000.001688/2015-91 Voto: 1109/2017 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 subscrito por representantes de quatro entidades
sindicais, os quais relatam fatos ilícitos relacionados com o processo de recuperação judicial de
duas usinas de açúcar e álcool. Suposta ocorrência de simulação na alienação das empresas,
reunidas em uma UPI (Unidade Produtiva Isolada). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 - 2ª CCR). Disciplina do art. 109, I, da CF e do art. 183 da Lei nº 11.101/05.Compete ao
Juízo  criminal  da  jurisdição  onde  tenha  sido  decretada  a  falência,  concedida  a  recuperação
judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, conhecer da ação penal pelos crimes
previstos no referido diploma legal. Entendimento de que a intervenção da União, suas autarquias
e empresas públicas em concurso de credores ou de preferência não desloca a competência para
a Justiça Federal. Súmula nº 244 do extinto TFR. Ausência de elementos de informação capazes
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

120. Processo: 1.23.005.000278/2016-52 Voto: 1185/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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.  Precedente  da  2ª  CCR:  NF  -  1.34.043.000041/2017-12;  671ª  Sessão
Ordinária   13/2/2017; 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.

121. Processo: 1.24.001.000004/2017-47 Voto: 1056/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de apropriação indébita. Advogado que teria
sacado o valor integral do precatório expedido em favor de seu cliente, sem lhe prestar qualquer
informação  ou  lhe  repassar  o  montante  devido.  CP,  art.  168,  §  1º,  III.  Revisão  de  declínio
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(Enunciado nº 32). Eventual prejuízo ao patrimônio e à boa-fé de particular. Inexistência de lesão
a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº  1.23.000.001748/2013-01,  617ª  Sessão  de
Revisão, de 06/04/2015, unânime). Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

122. Processo: 1.25.002.001297/2016-51 Voto: 1379/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-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  para  apurar  notícia  de  que  o  titular  de  um  perfil  no  Facebook,  com  domicílio  em
Cascavel/PR,  seria  um pedófilo  que  se  utilizaria  do  pretexto  de  agenciar  modelos  para  uma
empresa como forma de atrair menores de idade. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32  2ª CCR). Compartilhamento de várias imagens alusivas ao mundo da moda, com referência
à seleção de modelos em cidades como Goianésia, Itumbiara, Jaraguá e Cubatão. Postagem em
que o suposto agente solicita a modelos em potencial que entrem em contato inbox. Eventual
comunicação eletrônica entre pessoas residentes no país. Ausência de imagens pornográficas
envolvendo crianças ou adolescente no perfil  falso investigado. Circunstâncias fáticas que não
apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas  entidades.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar,  por  ora,  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.

123. Processo: 1.25.016.000111/2016-98 Voto: 1107/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para  apurar  suposto crime de extorsão  praticado em desfavor  de
autora de ação judicial na qual postulou a concessão do benefício de pensão por morte. CP, art.
158. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Relato de que a autora teria
recebido diversas ligações de pessoas estranhas perguntando acerca do benefício e de que uma
delas  passou  a  ameaçá-la  e  a  exigir  R$  1.500,00.  Circunstâncias  fáticas  que  não  apontam
qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades.  Inexistência  de  elementos  de  informação capazes de  legitimar,  até  o  momento,  a
atribuição do Ministério Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

124. Processo: 1.28.000.001498/2016-67 Voto: 1111/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Superintendência Regional da Polícia Federal
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no Rio Grande do Norte, dando conta de que foi recebida, por meio do Disque Direitos Humanos,
delação narrando a prática de abusos sexuais de crianças e adolescentes em ambiente virtual e
que tudo estaria armazenado no notebook do suspeito. CP, art. 217-A e ECA, arts. 241-A e 241-B.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Verificação de que, no próprio
expediente encaminhado pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente da Região Sul do
município de Natal/RN, há menção expressa à circunstância de não haver qualquer informação
sobre páginas da web utilizadas para a prática do crime, o que, ao menos no estágio inicial da
investigação, afasta a atuação do Parquet Federal, à míngua do requisito da transnacionalidade
da conduta. Ausência de indícios de transnacionalidade. Inexistência de elementos de informação
capazes de legitimar, até o momento, 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.

125. Processo: 1.29.011.000262/2016-47 Voto: 1060/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível desvio de leite em pó do Exército Brasileiro em
Alegrete/RS para a venda no comércio local do município.  Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Eventual crime militar de peculato-furto, previsto no art. 303, §2º, do
CPM.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Militar.

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

126. Processo: 1.30.001.000252/2017-91 Voto: 1052/2017 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  sigilosa  apresentada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual  são relatados problemas familiares e eventuais  práticas de
irregularidades,  dentre  as  quais  ameaça  de  morte  e  crimes  contra  a  Administração  Pública
ocorridos no âmbito da TV ALERJ. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Eventual crime de ameaça praticado contra particular. Inexistência de lesão direta a bens,
serviços e interesses da União ou suas entidades. Carência de elementos de informação capazes
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual. Remessa dos autos à 5ª CCR para exame de
matéria de sua atribuição.

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

127. Processo: 1.30.010.000002/2017-41 Voto: 1212/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

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

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

128. Processo: 1.34.001.008402/2016-84 Voto: 1184/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de expor a venda medicamento, de uso veterinário, sem
registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  MAPA. CP, art. 273. 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. Precedente da 2ª
CCR: NF - 1.34.001.008355/2016-79; 670ª Sessão Ordinária  30/1/2017; unânime. Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

129. Processo: 1.34.004.001146/2016-74 Voto: 1188/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Drogaria que funcionava sem autorização de funcionamento de empresa (AFE) da
ANVISA;  comercializava  o  medicamento  CIALIS  falsificado;  comercializava  o  medicamento
PRAMIL, sem o devido registro no órgão competente  ANVISA; fracionava medicamentos sujeitos
a prescrição médica; mantinha em estoque 81 caixas de Viagra Amostra Grátis; e mantinha em
depósito o kit  de maquiagem HALLET, sem o devido registro no órgão competente  ANVISA.
Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR). Possível crime previsto no art. 273, §1º-B, I, 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.

130. Processo: 1.34.006.000090/2017-00 Voto: 1270/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  anônima  ofertada  perante  a  Sala  de
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Atendimento ao Cidadão, na qual relata o representante ter sido vítima de crime de estelionato
praticado pelos administradores de uma empresa particular. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos ocorridos entre particulares, sem qualquer envolvimento 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.

131. Processo: 1.34.009.000290/2016-43 Voto: 1106/2017 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 a partir de expediente da Delegacia de Polícia Federal em Presidente
Prudente/SP,  dando  conta  de  suposta  fraude  na  concessão  de  empréstimo  consignado  para
desconto em folha de pagamento de benefício previdenciário. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Prática, em tese, de crime de estelionato em desfavor de particular.
Inexistência de ofensa direta  a bens,  serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
Precedentes do STJ, Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe
17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

132. Processo: 1.34.015.000612/2016-75 Voto: 1210/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  anônima  na  qual  se  noticia  possível
sonegação fiscal em registro de contrato de compra e venda de imóvel situado no município de
Olímpia/SP. Segundo a Manifestação, determinada pessoa teria comprado um terreno pelo valor
de R$ 100.000,00, declarando, todavia, em escritura pública, o valor de R$ 7.441,01. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prática, em tese, de crime contra a ordem
tributária. Possíveis tributos sonegados que não são federais. 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.

133. Processo: 1.35.000.001905/2016-00 Voto: 1108/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  de  fabricação  e  comércio  de
medicamentos sem registro na ANVISA por empresa sediada no município de Lagarto/SE. CP, art.
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273, § 1º-B, I. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2ª CCR). Fatos verificados no
âmbito interno. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar a competência
da Justiça Federal. Precedente do STJ e da 2ª CCR: CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, DJe
27/03/2012; Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11, 620ª Sessão, 11/05/2015, unânime.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  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.

Outras deliberações(Declínio)

134. Processo: 1.23.000.001786/2015-17 Voto: 1139/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a partir  de  representação  noticiando  diversas
irregularidades verificadas por ocasião de auditoria operacional e financeira realizada em dois
grupos  empresariais.  Possíveis  crimes  contra  a  ordem  tributária  e  de  apropriação  indébita.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
2ª CCR). 1) Ausência de constituição definitiva do crédito tributário. Natureza material do delito.
Súmula Vinculante nº 24 do STF. Remessa de cópia integral dos autos à Receita Federal do
Brasil, a fim de que seja programada fiscalização nas empresas referidas, com vistas a identificar
a eventual ocorrência de crime de sonegação fiscal, o que resultará, se for o caso, no oportuno
encaminhamento  de  representação  fiscal  para  fins  penais  ao  MPF.  Homologação  do
arquivamento. 2) No que se refere à suposta prática de apropriação indébita, abate de gado de
forma incompatível com as normas de vigilância sanitária e concessão ilegal de licenciamento por
servidor da SEMA, não se verifica existência de lesão direta a bens, serviços e interesses da
União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

135. Processo: 1.26.000.000814/2016-58 Voto: 987/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. MILITAR REFORMADO DO EXÉRCITO PRESO EM FLAGRANTE DELITO.
POSSIBILIDADE DE SUA EXCLUSÃO DOS QUADROS DAS FORÇAS ARMADAS. DECLÍNIO
DE  ATRIBUIÇÃO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE
ATRIBUIÇÕES A SER DIRIMIDO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, CONFORME
PRECONIZADO NA TESE Nº 7 DA EDIÇÃO Nº 1 DO INFORMATIVO DE TESES JURÍDICAS DA
PGR. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a possibilidade de pedido de exclusão de soldado
das Forças Armadas, em decorrência de sua prisão em flagrante por receptação e porte ilegal de
arma de fogo. 2. O comando da 7ª Região Militar  7ª Divisão do Exército encaminhou ofício à
Procuradoria Regional da União da 5ª Região  AGU solicitando a intervenção daquele Órgão no
sentido de requerer em juízo de ação penal, em caso de sentença condenatória, a aplicação da
pena acessória de exclusão de soldado reformado das Forças Armadas que foi preso em flagrante
delito.  A Procuradoria  Regional  da  União  da  5ª  Região   AGU remeteu  o  caso  à  analise  do
Ministério Público do Estado de Pernambuco. Este, por sua vez, considerando restar afastada a
sua  atribuição  para  adotar  eventuais  providências  relativas  à  representação  para  a  perda  de
graduação, em razão de o militar denunciado integrar o Exército Brasileiro, encaminhou os autos
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à Procuradoria Regional da República da 5ª Região 3. A Procuradoria da República da 5ª Região,
aduzindo que os fatos não são capazes de ensejar, a princípio, a atuação daquela Procuradoria
Regional, determinou o envio dos autos à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco,
que, em sequência, declinou da atribuição para atuar no feito em favor da Advocacia Geral da
União  AGU. 4. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 5. O fato de
o  militar  denunciado  integrar  o  Exército  Brasileiro  não  implica,  por  si  só,  em  atribuição  do
Ministério  Público  Federal.  Extrai-se  dos  autos  a  existência  de  04 (quatro)  ações penais  em
desfavor do referido militar  sendo 02 (duas) em trâmite na 1ª Vara Criminal  da Comarca de
Paulista  e  outras  02  (duas)  na  2ª  Vara  Criminal  dessa  mesma  Comarca.  Cabe,  assim,  ao
Ministério Público Estadual a analise quanto à formulação do pedido de sansão penal acessória
de exclusão das Forças Armadas ao militar reformado em questão. 6. Declínio de atribuições para
a AGU promovido pelo Procurador da República oficiante recebido por esta 2ª CCR como declínio
de atribuições ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, com o consequente conhecimento
da presente remessa como conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério
Público Estadual, cuja solução incumbe ao 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). 7. Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-
Geral da República.

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

136. Processo: 1.26.000.002047/2016-11 Voto: 1142/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de expediente oriundo do Ministério Público do Estado de
Pernambuco para apurar suposta apropriação e uso irregular de benefício assistencial devido à
pessoa incapaz. Relato de que o beneficiário encontra-se internado desde 09/2011 e atualmente
não recebe qualquer amparo material ou afetivo de sua representante legal (mãe e curadora) ou
de qualquer  outro  familiar.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado n°  32 da 2ª  CCR).
Investigação de possíveis crimes de apropriação indébita qualificada (CP, art. 168, § 1º, inc. II) e
de abandono de incapaz (CP, art. 133), tendo como sujeito passivo pessoa incapaz, o qual vem
sendo privado de recursos por ação de sua curadora.  Ausência de indícios de lesão a bens,
serviços  ou  interesses  da  autarquia  federal.  Ratificação,  por  este  Colegiado,  do  declínio  de
atribuições ao Parquet Estadual. Configuração de conflito de atribuições entre o Ministério Público
Federal  e  o  Ministério  Público  Estadual,  a  ser  dirimido  pelo  Procurador-Geral  da  República,
conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e
em precedentes do STF (ACO nºs 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos autos
ao Exmo. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

137. Processo: DPF/AM-00026/2014-INQ Voto: 1036/2017 Origem: GABPR3-RSR - RAFAEL 
DA SILVA ROCHA

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  prática  de  crime  decorrente  da  existência  de  lide
simulada perante a Justiça do Trabalho. Tentativa de homologação de rescisão contratual entre
empregado e empregador, induzindo a erro o Poder Judiciário. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Suposta fraude passível de ser descoberta pelas vias ordinárias no curso
do processo, como verificado na hipótese. Eventual deslealdade processual enfrentada por meio
de regras do CPC, que prevê a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa e ainda
a punição disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia. Falta de justa causa para prosseguir na

57/194



Ata da 673ª Sessão de Revisão                                                                                                                                  PGR-00072874/2017

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.

138. Processo: DPF/MS-0261/2014-INQ Voto: 1166/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de expediente do Banco do Brasil, dando conta da possível
ocorrência  dos  crimes  previstos  no  art.  19  ou  20  da  Lei  nº  7.492/86,  haja  vista  que  foram
contratados  diversos  financiamentos  (cédula  rural  pignoratícia)  em  nome  da  genitora  do
investigado,  alguns deles com recursos do Fundo Constitucional  do Centro-Oeste (FCO),  nos
quais  se  verificou  posteriormente  a  falsidade  das  assinaturas  da  contratante,  recaindo  as
suspeitas de fraude sobre seu filho e procurador. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Investigado  que  possuía  procuração  para  representar  sua  genitora,  senhora  de  idade
avançada e saúde debilitada, tendo poderes, inclusive, para obter financiamentos. Caso em que
se tem notícia de desentendimentos entre o investigado e suas irmãs, atuais procuradoras da
contratante, e que deram azo a uma ação de prestação de contas. Ausência de elementos de
prova indicativos da autoria delitiva. Recursos utilizados em benefício dos bens da genitora. Falta
de justa causa para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

139. Processo: DPF/MS-0344/2015-INQ Voto: 1321/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de lavagem de dinheiro a partir
da  análise  de  Relatório  de  Inteligência  Financeira  emitido  pelo  COAF,  que  verificou  haver
movimentações bancárias suspeitas em nome da investigada. Lei nº 9.613/98, art. 1º. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Deferimento judicial de afastamento do sigilo bancário da ora
investigada,  que  apenas  teria  exaurido  o  proveito  econômico  obtido  pela  prática  da
narcotraficância, não tendo ocultado ou dissimulado a localização, natureza, origem, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente,
de infração penal. Valores movimentados nas próprias contas bancárias da investigada. Denúncia
ofertada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul perante o Juízo da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Três Lagoas/MS, na qual se imputou à investigada o prática do crime
previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Homologação do arquivamento.

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

140. Processo: SR/DPF/PI-00125/2016-IPL Voto: 1101/2017 Origem: GABPRM1-PAESN - 
PATRICK AUREO EMMANUEL DA 
SILVA NILO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores de benefício  previdenciário,  após o óbito do titular,  no período de
04/2005  a  07/2006.  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Hipótese em que a autarquia  previdenciária  e  a autoridade policial  não lograram identificar  o
recebedor do benefício. Oitiva da procuradora cadastrada, que afirmou ter entregue, após a morte
do segurado,  o  cartão a  pessoa  que  distribuía  senhas em uma agência  do INSS.  Eventuais
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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.

141. Processo: SR/PF/CE-00858/2013-INQ Voto: 1136/2017 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de representação do Presidente do Conselho Regional de
Farmácia do Estado do Ceará para apurar suposta prática do crime de falsidade documental por
parte de conselheiro daquela entidade, que teria fraudado e distribuído cópias de um documento
(Deliberação 22/2010) aos demais conselheiros, durante reunião ocorrida em 29/05/2013. CP, art.
297. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verificação de que se trata, no caso,
de  desorganização  administrativa  quanto  à  numeração  de  atos  normativos,  alusivos  ao
regulamento das reuniões plenárias e à homologação dos membros da Comissão de Ética para o
biênio 2010/2011. Documentos diversos, com datas e conteúdos distintos, possuindo semelhança
apenas na  numeração,  não  sendo possível  sequer  concluir  que  houve  falsificação  grosseira.
Ocorrência de mero erro administrativo no âmbito do CRF/CE, sem relevância penal. Documento
desprovido de potencialidade lesiva. Ausência de indícios de má-fé por parte do investigado. Falta
de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

142. Processo: 1.03.000.001841/2016-42 Voto: 1112/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de falsidade ideológica para fins
eleitorais por parte de pessoa residente em área de invasão localizada no Parque Manoel de
Vasconcelos, em Sumaré/SP. Lei nº 4.737/65, art. 350. Promoção de arquivamento fundada na
falta de comprovação da materialidade delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV da
LC nº 75/93. Diligências realizadas pela autoridade policial. Oitiva da investigada, que confirmou a
versão dada por sua genitora, aduzindo que reside com esta e seus irmãos no bairro Invasão
Soma e que subscreveu a declaração de residência para requerer o título de eleitor. Relato da
genitora  no  sentido  de  não  ter  informado  a  ninguém  que  sua  filha  não  residia  no  local.
Materialidade delitiva não evidenciada. Insistência no arquivamento.

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

143. Processo: 1.03.000.001873/2016-48 Voto: 1374/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 424ª Zona Eleitoral de Jundiaí/SP
para apurar possível prática dos crimes previstos nos arts. 325 e 326 (difamação e injúria na
propaganda  eleitoral  ou  visando  a  fins  de  propagada)  do  Código  Eleitoral.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios de que as afirmações consideradas
difamatórias ou injuriosas tenham sido feitas ou divulgadas, no âmbito da propaganda eleitoral,
pelo investigado ou a seu pedido. Crimes eleitorais não evidenciados. Falta de justa causa para
deflagração da persecução. Homologação do arquivamento.

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

144. Processo: 1.04.100.000419/2016-12 Voto: 1100/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de cópia de representação criminal  encaminhada pelo 27º
Ofício  Criminal  da PRR da 4ª  Região,  com a finalidade  de apurar  eventual  prática  de crime
eleitoral.  Indícios  de  que  um  deputado  estadual,  à  época  dos  fatos  deputado  federal,  teria
efetuado gastos no montante de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais) para divulgação
de seu mandato parlamentar, apresentando à Câmara dos Deputados, como forma de obter o
reembolso do valor, notas fiscais supostamente falsas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Ausência de indícios de crime eleitoral. Fatos que, tal como descritos, não evidenciam
violação  à  liberdade  do  voto,  aos  valores  político-partidário  ou  à  Justiça  Eleitoral,  não  se
subsumindo a nenhum dos tipos penais previstos na legislação eleitoral. Matéria já apreciada pela
PRR da  4ª  Região,  que  concluiu  não  haver  indícios  de  falsidade  das  notas  e  determinou  o
encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público de Santa Catarina para apuração de
eventual crime de sonegação de ISS. Falta de justa causa para deflagração da persecução no
âmbito eleitoral. Homologação do arquivamento.

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

145. Processo: 1.11.000.000027/2015-58 Voto: 1105/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  supostas  irregularidades  na
construção de empreendimento imobiliário na praia de Sonho Verde, em Paripueira/AL. Notícia da
prática de crime de sonegação fiscal por parte do responsável pela obra irregular. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da Receita Federal do Brasil em Alagoas
de que não houve o exaurimento da via administrativa,  estando o lançamento no aguardo de
pagamento,  parcelamento ou  impugnação.  Representação  Fiscal  para Fins Penais  ainda não
lavrada. Constituição definitiva do crédito tributário, por ora, não verificada. Natureza material do
delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Homologação do arquivamento.

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

146. Processo: 1.11.000.001196/2016-96 Voto: 1285/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para  apurar  possível  irregularidade na percepção de benefício  do
Programa Bolsa Família (CP, art. 171, § 3º) por servidora da Prefeitura Municipal de Maceió/AL,
que estaria fora do perfil exigido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação
de que a noticiada 1) desconhecia os requisitos necessários para obtenção do benefício, não
sabendo que havia limite de renda para participar do programa; 2) usava uniforme da prefeitura
para  fazer  recadastramento,  sem  ser  questionada  se  trabalhava  ou  não;  3)  não  omitiu  em
qualquer momento sua realidade fática à assistente social; e 4) manteve sempre atualizado seu
cadastro. Ausência de indícios da intenção em fraudar o programa do Governo Federal. Delito de
estelionato não configurado. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

147. Processo: 1.12.000.000179/2006-22 Voto: 1104/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Inquérito Civil instaurado para apurar supostas irregularidades na obtenção de financiamento com
recursos do Fundo Especial Norte (FNO), alusivas à legitimidade de títulos de domínio de imóveis
vinculados por garantia real às operações de crédito. Possível prática dos delitos de obtenção
fraudulenta de financiamento, estelionato e falsidade ideológica. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Autos  remetidos  a  este  Colegiado  pela  1ª  CCR.  Oferta  de  denúncia  em
desfavor de dois representantes legais da empresa investigada pela prática do crime previsto no
art. 19 da Lei nº 7.492/86. Eventual ocorrência dos crimes de estelionato e falsidade ideológica.
Transferência  do  imóvel  rural  oferecido  em  garantia  verificada  em  12/2000.  Prescrição  da
pretensão punitiva. Remessa de cópia integral deste procedimento ao INCRA/AP, com requisição
de instauração de dois procedimentos administrativos para averiguar irregularidades na expedição
de títulos de domínio e no registro de dados constantes do Sistema Nacional de Cadastro de
Imóveis Rurais da referida autarquia. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

148. Processo: 1.14.000.003116/2016-25 Voto: 1073/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática dos crimes de fraude em arrematação
judicial  (CP,  art.  358)  ou  apropriação  indébita  (CP,  art.  168,  §1º,  II),  consistente  na  não
apresentação de bem penhorado (uma máquina de costura industrial) no bojo do processo nº
0000212-42.2012.5.05.0032, cuja guarda foi confiada à noticiada na condição de depositária fiel.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informes do oficial de justiça de que, embora a
empresa executada tivesse encerrado suas atividades, seus bens, inclusive a máquina de costura
penhorada, ainda se encontravam no endereço constante do Mandado de Entrega. Notificação
para que a noticiada disponibilizasse à Justiça do Trabalho o bem penhorado enviada sem AR.
Ausência de elementos que demonstrem a efetiva ciência do encargo de entrega do bem ao
arrematante  e  de  deliberado  desatendimento  à  ordem  do  juízo  trabalhista.  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.

149. Processo: 1.14.010.000352/2016-71 Voto: 1352/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

150. Processo: 1.15.000.002296/2016-91 Voto: 1325/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do TRT da 7ª Região dando conta de possível
prática  do  crime  de  patrocínio  infiel  ou  tergiversação.  CP,  art.  355,  caput  e  parágrafo  único.
Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas.  Ofícios  expedidos  à
empresa reclamada e aos  advogados patronos das  reclamatórias  mencionadas na apuração.
Alteração  no  patrocínio  dos direitos do reclamante  decorrente  de substabelecimento entre  os
advogados,  sem  nada  ter  sido  verificado  quanto  à  eventual  conluio  entre  o  investigado  e  a
empresa demandada. Ausência de vínculo entre ambos. Carência de elementos indicativos da
consciência e vontade do causídico em prejudicar os interesses de seu constituinte ou patrocinar
interesses antagônicos. 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.

151. Processo: 1.15.001.000178/2016-38 Voto: 1219/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  com  base  no  Acórdão  nº  1215/2016  do  Tribunal  de  Contas  dos
Municípios do Ceará, que julgou irregulares as contas da ex-Secretária Municipal de Saúde de
Jaguaretama/CE, no exercício de 2010, imputando-lhe a prática do crime de apropriação indébita
previdenciária (art. 168-A do CP), por não repassar R$ 10.240,20 dos descontos efetuados dos
servidores  municipais  relativos  às  contribuições  previdenciárias  e  que  deveriam  ter  sido
repassados ao INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Gestora municipal que
repassou  R$  195.960,80  ao  INSS,  quando  deveria  ter  pago  o  montante  de  R$  206.201,00.
Diferença imputada de R$ 10.240,20. Mera inconformidade contábil, ocorrida há mais de 5 anos.
Apresentação  pelo  município,  ao  Tribunal  de  Contas  dos  Municípios  do  Ceará,  de  nota  de
pagamento  nº  10020201  e  de  demonstrativo  de  arrecadação  do  Fundo  de  Participação  dos
Municípios no exercício 2011 para quitar o débito remanescente de 2010. Falta de justa causa
para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

152. Processo: 1.15.002.000408/2016-59 Voto: 1320/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Região do
Cariri/CE 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). Relato de depoimento pessoal do
reclamante afirmando que fora vítima de assédio sexual em seu trabalho, fato esse corroborado
em audiência por duas testemunhas e negado por outras duas. Discrepância verificada entre os
depoimentos  das  testemunhas  do  reclamante  e  da  reclamada,  insuficiente,  contudo,  para
caracterizar o delito de falso testemunho. Eventuais inconsistências verificadas no depoimento de
testemunhas que apenas retrataram a diferença de percepção sensorial sobre a verdade real dos
fatos, absorvidos de modo distinto. Descrição em juízo de fato (assédio sexual no trabalho) de
difícil  comprovação.  Ausência  de  claros  indícios  de  má-fé  ou  vontade  livre  e  consciente  de
ludibriar  o juízo.  Falta de justa causa para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

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

153. Processo: 1.15.002.000473/2016-84 Voto: 1373/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pelo Juiz da 60ª Zona Eleitoral do
Ceará, dando conta da prática do crime de desacato, que supostamente teria ocorrido com uma
postagem em rede social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Manifestação do
representado na postagem expressa,  na verdade,  uma crítica  bem ampla e,  por  assim dizer,
genérica ao Poder Judiciário e ao sistema político. Palavras que não foram proferidas diante de
servidor público e nem a este direcionadas. Crime de desacato não caracterizado. Ausência de
indícios  de  prática  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

154. Processo: 1.20.000.000101/2005-55 Voto: 1322/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Inquérito  Civil  Público  instaurado  para  apurar  suposta  ocupação irregular  de terra  e  possível
venda de lotes vinculados a Projeto de Assentamento do INCRA nos municípios de Tapurah e
Itanhangá, em Mato Grosso. Notícia de ameaças de morte a parceleiros e pessoas sindicalizadas
que  teriam  dado  ciência  dos  fatos  ao  INCRA,  ao  MPF  e  à  Polícia  Federal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da Procuradora da República oficiante no
sentido de que as medidas de natureza criminal já foram adotadas no âmbito do MPF e da Polícia
Federal, que passaram a investigar os crimes que estariam sendo cometidos no interior do PA
Itanhangá.  Instauração  de  inquérito  policial  e  inspeção  policial  no  local.  Providências
administrativas e cíveis igualmente adotadas para identificar possíveis turbadores/trabalhadores e
dar  fim  à  onda  de  invasões  no  referido  projeto  de  assentamento  rural.  Decisão  judicial  de
reintegração  de  posse.  Exaurimento  do  objeto  do  presente  procedimento.  Homologação  do
arquivamento.

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

155. Processo: 1.22.003.000052/2016-17 Voto: 1070/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação anônima, na qual se
narra que candidata ao curso de medicina da Universidade Federal de Uberlândia  UFU teria
realizado  declaração  falsa  em  cartório  para  concorrer  em  modalidade  destinada  a  pessoas
carentes, sem preencher o requisito de renda familiar per capita menor ou igual a 1,5 salário
mínimo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Notícia de que a candidata não
obteve aprovação na segunda fase  do vestibular,  razão pela  qual  não precisou apresentar  a
suposta declaração falsa à  UFU.  Todos os cartórios de registros de títulos e  documentos de
Uberlândia/MG (local  de residencia  da candidata) e de Capinópolis/MG (cidade de origem da
candidata, onde ela passa férias com os pais) informaram que não localizaram nenhuma escritura
pública ou documentos em nome da investigada. Representação que, após diligências, não se
confirmou.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na
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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.

156. Processo: 1.23.000.001117/2016-26 Voto: 1375/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de
estelionato contra o INSS. Saque indevido de valores alusivos a benefício previdenciário, após o
óbito da titular, no período de 07/2006 a 06/2007. 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 da segurada. Documentos referentes ao empréstimo obtido após a morte da
segurada não trouxeram, também, maiores esclarecimentos a respeito de que se fez passar pela
beneficiária. Eventuais indícios de autoria neste expediente ou ao alcance de novas diligências
não evidenciados. Aplicação da Orientação nº 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

157. Processo: 1.23.000.001866/2016-53 Voto: 1025/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática dos crimes previstos no art. 20 da Lei nº
7.492/86 e no art. 1º da Lei nº 8.137/90. Suposto desvio na aplicação de recursos do Fundo de
Investimento da Amazônia (FINAM), obtidos por meio da Superintendência de Desenvolvimento
da Amazônia (SUDAM), destinados à recria e à engorda de pintos no município de Bragança-PA.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Aprovação para fins de obtenção dos
recursos  que  se  deu  em  1984,  ao  passo  que  a  última  liberação  de  recursos  ocorreu  em
21/10/1988, sendo que em 1996 o aludido projeto veio a ser cancelado. Delito do art. 20 da Lei nº
7.492/86 que já  se contra  fulminado pela  prescrição da pretensão punitiva  (CP,  art.  109,  III).
Informes da Delegacia da Receita Federal  do Brasil  no Pará de que não há crédito tributário
constituído, nem execuções fiscais em curso, em face da empresa investigada. Natureza material
do delito disposto no art. 1º da Lei nº 8.137/90. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa
causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

158. Processo: 1.23.000.003108/2016-70 Voto: 1191/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  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 11/2005 a 03/2006, após o óbito do
respectivo titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Hipótese na qual os saques
foram realizados através de cartão magnético com senha, não havendo renovação de senha após
a morte do titular, e que o beneficiário não possuía representantes legais ou procuradores, fato
que inviabiliza qualquer tentativa de identificar os responsáveis pelo saque indevido. Aplicação da
Orientação nº 26 da 2ª CCR: A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das diligências
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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.

159. Processo: 1.23.000.003520/2016-90 Voto: 1160/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  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 02/2014 a 01/2015, após o óbito do
respectivo titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Hipótese na qual os saques
foram realizados através de cartão magnético com senha, não havendo renovação de senha após
a morte do titular, e que o beneficiário não possuía representantes legais ou procuradores, fato
que inviabiliza qualquer tentativa de identificar os responsáveis pelo saque indevido. 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.

160. Processo: 1.23.000.003682/2016-28 Voto: 1159/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-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 previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da ocorrência de saques indevidos de valores referentes a benefício
previdenciário, no período de 03/2015 a 07/2015, após o óbito do respectivo titular. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações do INSS de que os saques foram realizados
através de cartão magnético com senha, não havendo renovação de senha após a morte do
titular, e que o beneficiário não possuía representantes legais ou procuradores, fato que inviabiliza
qualquer tentativa de identificar os responsáveis pelo saque indevido. 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.

161. Processo: 1.23.002.000358/2015-57 Voto: 1140/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir  de expediente oriundo do Juízo da 2ª
Vara Federal da Subseção Judiciária de Santarém, pelo qual encaminhou documentos referentes
à ação de reintegração de posse ajuizada pela União. Suposta prática do crime descrito no art. 20
da Lei nº 4.947/66. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verificação de que a
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área em litígio é fronteiriça entre a propriedade da União e a do investigado, que afirmou não ter
invadido a referida área, comprovando sua alegação por meio de documentos de compra e venda
com registro em cartório. Ação possessória em curso. Ausência de elementos suficientes de prova
que revelem a intenção de invadir terras públicas. Falta de justa causa para dar prosseguimento à
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

162. Processo: 1.24.002.000283/2015-77 Voto: 1102/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS, em
virtude do recebimento indevido de pensão por morte. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Benefício concedido por meio de sentença homologatória de acordo
firmado entre a investigada e a autarquia previdenciária perante o Juízo da 8ª Vara Federal de
Sousa/PB. União estável comprovada no período de julho/2009 até a morte do segurado, ocorrida
em maio/2013. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução. Homologação do arquivamento.

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

163. Processo: 1.25.011.000157/2016-57 Voto: 1377/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  suposta prática dos crimes de falso testemunho e de
estelionato nos autos de ação previdenciária  ajuizada para obtenção do benefício  de auxílio-
doença ou de aposentadoria por invalidez. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Incapacidade laboral da autora verificada por meio de perícia. Prova da condição de segurada e
cumprimento da carência. Oitiva de três testemunhas, sendo o relato de uma delas considerado
contraditório.  Testemunha  que  se  mostrou  muito  nervosa  em audiência,  não  compreendeu  a
pergunta formulada pelo magistrado e, ao fim, tentou se retratar. Mera ocorrência de depoimento
confuso e desconexo. Ausência de indícios claros de má-fé ou vontade livre e consciente de
ludibriar o juízo. Crime de estelionato não evidenciado. 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.

164. Processo: 1.26.001.000500/2016-45 Voto: 1141/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo Federal da Subseção Judiciária de
Juazeiro  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  fraude  à  execução,  fraude  processual  ou
estelionato. CP, arts. 179, 347 e 171. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Alienação de  veículo  com garantia  de  alienação fiduciária.  Carência  de  adequação típica  da
conduta aos tipos referidos, pois não evidenciado que a transferência de bem móvel a terceiro
teve  o  escopo  de  frustrar  o  êxito  de  ação  executiva,  enganar  o  juízo  ou  ludibriar  o  terceiro
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adquirente (que tinha ciência da alienação fiduciária). Ilícito passível de sanção na esfera cível,
sem repercussão penal. 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.

165. Processo: 1.26.002.000265/2016-00 Voto: 1378/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

166. Processo: 1.27.000.000094/2017-74 Voto: 1059/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  formulada  perante  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  informa  o  representante  que  uma  suposta  quadrilha  de
estelionatários,  comandadas  por  um grupo  de  advogados,  estariam  lesando  aposentados  no
município  de  José  de  Freitas/PI.  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.

167. Processo: 1.29.000.003779/2016-17 Voto: 1376/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  estelionato  em  face  do  INSS.
Irregularidade  na  concessão  do  benefício  assistencial  LOAS  verificada  por  ocasião  de
requerimento de pensão por morte pela investigada. Eventual não preenchimento requisito de
natureza econômica (renda familiar per capita seria superior a  do salário mínimo). CP, art. 171, §
3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Entendimento jurisprudencial firmado em
analogia ao art. 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) que desconsidera,
para  o  cálculo  da  renda  familiar  per  capita,  os  benefícios  já  percebidos  pelo  grupo  familiar.
Conclusão de que a investigada, hoje com 82 anos de idade, fazia jus ao benefício e não tinha
plena  consciência  da  declaração  que  assinou  por  ocasião  do  requerimento  do  benefício
assistencial. Ausência de indícios quanto elemento subjetivo do tipo. 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.

168. Processo: 1.29.002.000159/2010-11 Voto: 1167/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de
sonegação  fiscal  por  parte  de  contribuinte  residente  no  município  de  Caxias  do  Sul/RS,
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consistente na omissão de rendimentos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Pendência de julgamento de recurso interposto perante o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais  (CARF)  nos  autos  do  Procedimento  Fiscal  nº  11020.002356/2005-89.  Constituição
definitiva do crédito tributário não verificada. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24
do STF. Homologação do arquivamento.

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

169. Processo: 1.29.002.000243/2006-58 Voto: 1168/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de
sonegação previdenciária por parte de empresa estabelecida no município de Canela/RS. CP, art.
337-A.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Pendência  de julgamento de
recursos interpostos perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) nos autos
dos  Procedimentos  Fiscais  nºs  11020.003504/2010-40,  11020.003505/2010-94,
11020.003506/2010-39,  11020.003507/2010-83 e 11020.003509/2010-72.  Constituição definitiva
do crédito tributário não verificada. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF.
Homologação do arquivamento.

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

170. Processo: 1.29.003.000684/2016-11 Voto: 1202/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de desobediência por parte de
representante do INSS, por descumprimento de decisão judicial de implementação de benefício
previdenciário. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Benefício
previdenciário implementado. Inocorrência de desídia em sua implementação, haja vista restar
devidamente  justificado  o  motivo  da  demora.  Ordem  cumprida.  Conduta  omissiva  não
evidenciada.  Precedente  da  2ª  CRR:  PIC  -  1.23.000.000138/2016-24;  658ª  Sessão Ordinária
5/9/2016; unânime. 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.

171. Processo: 1.29.011.000010/2017-07 Voto: 1072/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para  apurar  possível  irregularidade na percepção de benefício  do
Programa Bolsa Família. CP, art. 171, § 3º. Investigada que estaria fora do perfil  exigido pelo
referido  programa.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Constatação,  após
diligências,  de que a investigada em momento nenhum mentiu sobre sua renda no Cadastro
Único Federal, bem como que ela se enquadrava nos requisitos para o recebimento do benefício,
atendendo  ao  critério  de  renda  máxima  per  capita.  Recebimento  de  vantagem  ilícita  não
evidenciado. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

172. Processo: 1.29.012.000155/2015-28 Voto: 1103/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  dos  crimes  de
falsidade  documental  (omissão  de  dados  na  CTPS)  e  de  sonegação  de  contribuições
previdenciárias por parte de empresa com sede no município de Veranópolis/RS. CP, arts. 297, §
4º, e 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Eventual prescrição da pretensão
punitiva quanto a fatos ocorridos entre 05/1992 e 03/1998. Em relação a outros empregados nos
dias atuais, há nos autos informação da Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Caxias do
Sul dando conta de que, malgrado verificadas várias irregularidades administrativas, de índole
trabalhista, não foi constatada a situação de empregados sem registro fora do local de trabalho.
Sonegação  de  contribuições  previdenciárias  não  evidenciada.  Falta  de  justa  causa  para
prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

173. Processo: 1.33.000.000388/2017-07 Voto: 1269/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  furto  de  equipamentos  eletrônicos  da
Universidade Federal de Santa Catarina  UFSC. Boletim de ocorrência, lavrado em 01.12.2016,
no  Departamento  de  Segurança  do  Campus  Universitário  que  apresenta  relatos  de  uma
professora do Centro de Comunicação e Expressão noticiando a ausência de um Projetor, um
Datashow  e  2  (dois)  estabilizadores  do  CCE.  Além  desses  equipamentos  do  Centro  de
Comunicação,  consta  nos  autos  informação  de  que  um  outro  projetor  do  Departamento  de
Química também desapareceu. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Furtos que
ocorreram durante a  ocupação estudantil  de 2016.  Ausência  de testemunhas oculares  ou de
imagens de câmeras de segurança. Carência de indícios mínimos de autoria. Inexistência de linha
investigativa que possa vir a acrescentar indícios capazes de elucidar a questão. Falta de justa
causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

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

174. Processo: 1.34.010.001192/2016-94 Voto: 1163/2017 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 cópia de sentença e de ata de audiência encaminhadas
pelo Juízo do Trabalho de Ituverava/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).
Trechos inconsistentes que não se referem a fatos jurídicos relevantes, que poderiam influenciar o
julgamento do processo. Questão controvertida do feito trabalhista que era em relação a ter ou
não a empregadora xingado a empregada. Testemunha que declarou, em consonância com as
demais testemunhas, não ter ouvido qualquer xingamento. Hipótese na qual não se configura o
crime  de  falso  testemunho.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.  Homologação  do
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arquivamento.

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

175. Processo: 1.34.043.000054/2016-19 Voto: 1282/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível prática de crime de falso
testemunho no bojo de reclamação trabalhista que tramitou no Juízo da 1ª Vara do Trabalho de
Itapecerica da Serra/SP. CP, art. 342. Afirmação da testemunha de que o reclamante teria pedido
demissão de livre e espontânea vontade. Sentença judicial  que não levou em consideração o
referido depoimento sob o argumento de que não é crível  que todos os empregados de uma
determinada obra tenham pedido demissão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Ausência  de  claros  indícios  de  má-fé  ou  vontade  livre  e  consciente  de  ludibriar  o  juízo.
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.

Outras deliberações(Arquivamento)

176. Processo: 1.23.000.002618/2015-49 Voto: 1030/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  formulada  pelo  Conselho  Regional  de
Contabilidade do Pará  CRC/PA, na qual solicita a averiguação de indícios de exercício ilegal da
profissão por determinada pessoa. Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Eventual  infração  profissional  ou  penal  que  não
evidencia  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para a persecução. Precedente da 2ª CCR:
Procedimento  nº  1.29.011.000226/2014-11,  620ª  Sessão  de  Revisão,  11/5/2015,  unânime.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Não homologação da Suspensão Condicional do Processo

177. Processo: 1.00.000.014618/2016-77 Voto: 1345/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SANTA CRUZ DO SUL-RS

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

Ementa: AÇÃO PENAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3°).
RECEBIMENTO  DE  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ  APÓS  O  ÓBITO  DA  TITULAR.
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  AUSÊNCIA  DE  REQUISITO  OBJETIVO
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PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95. 1. Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério
Público Federal pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 171, § 3º, do CP, em virtude do
recebimento  indevido  de  aposentadoria  por  invalidez  após  o  óbito  da  titular  (genitora  da
denunciada), no período de 06/2010 a 05/2011, o que resultou no prejuízo de R$ 4.583,83 (quatro
mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos) à autarquia previdenciária. 2. Ao
oferecer  a  denúncia,  o  Procurador  da República  oficiante  apresentou  proposta de suspensão
condicional do processo à acusada pelo prazo de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 89
da Lei nº 9.099,95, mediante certas condições, entre as quais, a reparação integral do dano (CP,
art. 65, III, 'b'), de sorte a reduzir a sanção equitativamente ao acréscimo decorrente da causa de
aumento do § 3º do art. 171 do CP e compatibilizar a pena mínima com o requisito objetivo da
suspensão  condicional  do  processo.  3.  O  Juízo  da  1ª  Vara  Federal  de  Santa  Cruz  do  Sul
discordou  da proposta do MPF por  considerá-la  inviável  ante  o  cometimento  da infração em
continuidade delitiva. 4. A concessão da suspensão condicional do processo está condicionada ao
preenchimento, pelo acusado, dos requisitos do art. 89 da Lei nº 9.099/95 e art. 77 do CP. 5. No
caso dos autos, considerando que a conduta delituosa foi cometida em detrimento de entidade de
direito público, incide a causa de aumento de pena prevista no § 3º do art. 171 do CP, o que
implica pena mínima de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses. No cálculo de eventual reprimenda penal
incidiria,  também,  a  majorante  da  continuidade  delitiva,  de  modo  que  a  conduta  denunciada
apresenta gravidade suficiente  e extrapola  as condições estabelecidas pelo  art.  89 da Lei  nº
9.099/95. Nesse sentido, aliás, o enunciado da Súmula nº 243 do STJ. 6. Cuidando-se, ademais,
de  estelionato  majorado,  cometido  em  continuidade  delitiva,  sem  o  ressarcimento  integral  e
voluntário dos valores antes do recebimento da denúncia, inviável falar-se na concessão do sursis
processual. 7. Designação de outro membro para dar continuidade à persecução, facultando-se
ao Procurador da República oficiante a oportunidade de prosseguir no feito, se assim entender
pertinente.

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

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

178. Processo: 1.17.000.002296/2016-16 Voto: 1435/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Relato de venda e aluguel de apartamentos adquiridos mediante
o  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida  e  de  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  dentro  do  referido
condomínio, no Município de Serra/ES. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta
2ª  CCR/MPF).  Inexistência  de  informações  quanto  a  eventual  fraude  ou  irregularidades
envolvendo  o  Programa  Social  MCMV  ou  a  Caixa  Econômica  Federal.  Fatos  envolvendo
particulares. Inexistência de indícios de transnacionalidade na conduta examinada. Inexistência de
ofensa direta e específica a bem, serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas
ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

179. Processo: JF-AM-0015408-10.2016.4.01.3200-
INQ

Voto: 1420/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato majorado (Código Penal, artigo 171, § 3º) praticado
em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Realização de saques indevidos de
parcelas  de  benefício  previdenciário,  após  óbito  do  titular,  pelo  período  de  01/09/2005  a
29/02/2008. Promoção de arquivamento do apuratório em Juízo pela Procuradora da República
oficiante, com amparo na prescrição punitiva estatal pela penal em perspectiva. Discordância do
Magistrado, que reputou inaceitável o argumento da prescrição pela penal virtual. 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  por  fundamentos  diversos  dos  invocados  pela  Presentante  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 09 (nove) 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.

180. Processo: JF/CE-0004118-31.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 1452/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: IPL.  SUPOSTO  CRIME  DE  ESTELIONATO  MAJORADO  (ART.  171,  §  3º,  DO  CP).
RECEBIMENTO INDEVIDO DE SEGURO DESEMPREGO. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO
DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO  ANCORADO  NA AUSÊNCIA DE  MATERIALIDADE  DELITIVA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ART. 28 DO CPP
E  ART.  62,  INC.  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  POSSIBILIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  MEDIDAS
ELUCIDATIVAS.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  CRIMINAL  PELO  PROCURADOR
OFICIANTE.  APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO Nº  69  DESTE COLEGIADO.  1.  Inquérito  policial
instaurado para apurar suposto crime de estelionato majorado (art. 171, § 3°, do Código Penal),
tendo em vista representação anônima enviada à Procuradoria Regional do Trabalho, dando conta
de  que  os  representantes  de  sociedade  empresária  (salão  de  beleza)  estariam  demitindo
funcionários e, ato contínuo, recontratando-os por outro ente coletivo, pertencente às mesmas
proprietárias,  no  intuito  de  que  tais  empregados  recebessem,  irregularmente,  o  benefício  de
seguro-desemprego.  2.  Pedido  de  arquivamento  do  apuratório  em Juízo  pelo  Procurador  da
República oficiante, com arrimo na ausência de materialidade delitiva. 3. Discordância do Juiz
Federal,  que  entendeu  haver  diligências  a  serem  realizadas  com  o  intuito  de  esclarecer  a
materialidade e autoria delitivas.  4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão (art. 28 do CPP e do art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 5. Arquivamento prematuro. 6. Atual
estágio  da  persecução criminal  que  apenas admitiria  o  arquivamento  se  ausentes  elementos
mínimos  da  autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  e  após  esgotadas  as  diligências
investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  de  causa
excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 7. Como
bem realçou o Julgador, de acordo com os depoimentos prestados pelas funcionárias, na maioria
das  vezes  em que deixaram de  trabalhar  em um dos salões  de beleza  fora  a  pedido  delas
próprias. Todavia, não há nos autos a realização de diligência no sentido de averiguar os registros
pertinentes  ao  pagamento  das  verbas  rescisórias,  além  de  saque  do  saldo  de  FGTS  e
recebimento  de  seguro-desemprego.  8.  Lado  outro,  as  fiscalizações  feitas  pelo  Ministério  do
Trabalho  e  Emprego  no  estabelecimento  mencionado,  concluindo  pela  inexistência  de
irregularidade quanto ao registro de empregados e anotações em suas Carteiras de Trabalho, não
significam a ausência de crime, sobretudo porque, se em conluio as condutas, estarão registradas
as anotações como se regulares fossem. Demais disso, como assinalou o Juiz, tal relatório do
MTE  se  reporta  a  ações  de  fiscalização  em  período  posterior  ao  período  investigado.  9.
Viabilidade, sem prejuízo de outras medidas elucidativas reputadas pertinentes, de verificação das
CTPS das funcionárias (quanto ao período apurado nos autos) e dos documentos relativos às
verbas rescisórias (a exemplo de Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho  TRCT, de folhas
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de pedido  de  demissão  ou  de  aviso  prévio,  extratos  de  pagamento  de  FGTS)  e  à  benesse
(requerimentos e comprovantes de recebimento de seguro-desemprego). 10. Prosseguimento da
persecução criminal pelo Procurador da República oficiante, nos moldes do recente Enunciado nº
69 deste Colegiado.

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

181. Processo: JF/CE-0010961-17.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 1393/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98). Particular teria
tentado embarcar portando a quantia de R$ 90.000,00, oportunidade na qual teria tentado se
evadir do local ao ser informado que teria que prestar informações à Polícia Federal. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Afirmação do investigado de que estaria portando o
dinheiro para comprar celulares em São Paulo para posterior revenda em sua loja no Ceará.
Existência  de  procedimento  penal  já  arquivado  contra  o  investigado,  relativo  ao  crime  de
descaminho, por atipicidade da conduta. Quantia já devolvida ao investigado por determinação do
TRF-5,  sob a alegação de que a simples posse de dinheiro  não configuraria  qualquer ilícito.
Diligencias  que  restaram  infrutíferas.  Informação  do  COAF  dando  conta  que  não  identificou
qualquer indício de atividade ilícita por parte do investigado. De igual maneira, a Receita Federal
do Brasil  afirmou ter analisado a situação fiscal  do contribuinte e considerada sem interesse.
Investigação que conta com grande lapso temporal,  sem, contudo,  ter  se angariado qualquer
indício de crime antecedente ou mesmo conduta ilícita diversa. Homologação de arquivamento
com as ressalvas prevista do no art. 18 do CPP.

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

182. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002290-
22.2016.4.01.3311

Voto: 1418/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE ITABUNA/BA

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  10  (dez)  saques
indevidos  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  após  óbito  do  titular,  relativamente  às
competências de 04/06/2004 a 31/03/2005. Promoção de arquivamento do apuratório em Juízo
pela Procuradora da República oficiante, com amparo, dentre outros argumentos, na ausência de
indícios de dolo na conduta encetada, no baixo valor percebido e no largo decurso temporal entre
a data dos fatos e a presente data. Discordância do Magistrado, que reputou inadequado falar em
ausência de dolo na fase investigativa. 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 de parte dos
fundamentos  invocados  pela  Presentante  ministerial.  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 quase 12 (doze) 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.

183. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002332- Voto: 1419/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
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71.2016.4.01.3311 FEDERAL DE ITABUNA/BA

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  08  (oito)  saques
indevidos  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  após  óbito  do  titular,  relativamente  às
competências de 01/12/2010 a 31/07/2011. Promoção de arquivamento do apuratório em Juízo
pelo Procurador da República oficiante, com amparo, dentre outros argumentos, na ausência de
indícios de dolo na conduta encetada e no baixo valor percebido. Discordância do Magistrado, que
reputou inadequado falar em ausência de dolo na fase investigativa. 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  de  parte  dos  fundamentos  invocados  pelo  Membro  ministerial.  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 quase 06 (seis) 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.

184. Processo: JF/MOC-0008651-
22.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 1384/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o cometimento de crime de roubo majorado (CP, art. 157,
§ 2º, inc. I e II) praticado em desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT.
Relato de que 01 (um) indivíduo não identificado adentrou a Agência dos Correios e anunciou
assalto, tendo êxito em subtrair quantia em dinheiro, enquanto o outro indivíduo esperava do lado
de fora da agência, em uma motocicleta, para possibilitar a fuga. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. As gravações de segurança não possibilitaram a identificação
dos autores,  tendo em vista  que estavam utilizando capacete,  e  não houve  perícia  no local.
Ademais,  policiais  militares confirmaram que não efetuaram qualquer diligência após o roubo.
Inexistência de elementos capazes de identificar a autoria delitiva e de linha investigativa capaz
de esclarecê-la. Homologação do arquivamento.

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

185. Processo: JFRJ/TRS-0000100-
16.2015.4.02.5115-INQ

Voto: 1426/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
TERESÓPOLIS

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de racismo (Lei nº 7.716/89, art. 20) perpetrado por meio de rede
social na Internet. Arquivamento que se recebe como declínio de atribuições. Revisão de declínio
(Enunciado nº 33 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.  Inexistência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

186. Processo: JF-RN-0808330-35.2016.4.05.8400-
IP - Eletrônico 

Voto: 1423/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL NO 
RIO GRANDE DO NORTE

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

Ementa: Inquérito policial.  Suposto crime de moeda falsa (CP, art.  289, § 1º). Tentativa de repasse por
pessoa de nacionalidade chilena, acompanhada de outra, de 02 (duas) cédulas falsas de US$
100,00  (cem dólares  americanos)  a  uma atendente de sociedade empresária  de câmbio,  em
04.02.2016, no Município de Tibau do Sul/RN. Laudo pericial que atestou o falsum das notas e o
aspecto pictórico semelhante às verdadeiras.  Oitiva  da funcionária  da casa de câmbio.  MPF:
pedido de arquivamento do apuratório em Juízo, com amparo na ausência de dolo na conduta de
tentativa  de  introdução  das  cédulas  em  circulação  e  de  diligências  aptas  a  modificarem  o
panorama atual. Discordância do Magistrado, que reputou prematuro falar em inexistência de dolo
e de autoria sem a oitiva da investigada e de sua acompanhante. Remessa dos autos a este
Colegiado (art. 28 do CPP cc. o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). Viabilidade do arquivamento com
acolhimento de parte dos fundamentos invocados pela Presentante ministerial. Ouvida, a própria
atendente da empresa citada informou se recordar do momento da apreensão das cédulas falsas,
afirmando que a investigada ficou furiosa ao saber que as notas eram falsas e deveriam ser
retidas,  de tal  modo que  a senhora que  a acompanhava,  se  sentindo prejudicada,  chegou a
prestar queixa contra a depoente na Polícia Civil. Da análise dos elementos carreados aos autos,
não  se  visualiza,  pois,  dolo  na  conduta  da  investigada  de  tentar  introduzir  em circulação  as
moedas contrafeitas, já que não mostrou o conhecimento da falsidade. Demais disso, não há
indícios mínimos de autoria da contrafação, nem diligência efetivamente idônea a esclarecê-la.
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.

187. Processo: JF/SP-0008940-54.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 1451/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: IPL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º, DO CP) PRATICADO
EM  DESFAVOR  DO  INSS.  RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO
MEDIANTE  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO EM JUÍZO ANCORADO NA NÃO OCORRÊNCIA DO DELITO DISCORDÂNCIA DA
MAGISTRADA.  REMESSA DOS  AUTOS  A ESTA 2ª  CCR.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
POSSIBILIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS  ELUCIDATIVAS.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. inquérito policial
instaurado para apurar suposta prática de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3) em desfavor do
Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS,  tendo  em  vista  constatação  de  indícios  de
irregularidades no recebimento de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (trabalho
em condições especiais) por parte do investigado beneficiário, que teria utilizado documentação
com divergências quanto às funções exercidas em sociedades empresárias, além de erros de
grafia nos formulários apresentados à autarquia. 2. Pedido de arquivamento do apuratório em
Juízo pelo Procurador da República oficiante, sob a alegativa de ter ocorrido crime impossível, já
que a falsidade foi facilmente percebida, além de sujeita à verificação por parte da autarquia.
Realçou o Membro do Parquet Federal, ainda, a insuficiência de provas da materialidade e autoria
delitivas e a inocuidade de realização de diligências elucidativas diante do longo lapso decorrido
entre  a  data  dos  fatos  investigados  e  a  presente  data.  3.  Discordância  da  Magistrada,  que
indeferiu o pleito ministerial, por discordar dos argumentos levantados e por reputar prematuro o
arquivamento sem antes se proceder ao exaurimento das diligências. 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).
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5. Arquivamento prematuro. 6. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o
arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após
esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso
dos autos. 7. Com efeito, no particular, há indícios de autoria e materialidade delitivas, não tendo
sido exauridas todas as medidas investigativas para o esclarecimento dos fatos, seja em relação
ao estelionato, seja em relação ao falsum imputado a terceiro. 8. Lado outro, não há, mesmo, falar
em crime impossível e em documentos sujeitos à verificação para afastar a tipicidade, pois os
documentos  foram aptos  a  ludibriar  a  autarquia  previdenciária  pelo  período  de  01/02/2007  a
28/02/2011, com obtenção de vantagem ilícita. 9. Nesse contexto, mister se faz, dentre outras
eventuais diligências consideradas relevantes, a realização de: i) acareação entre os investigados,
considerando que prestaram declarações diametralmente conflitantes (a esposa do ex-beneficiário
investigado imputa o falso a terceiro, que teria atuado como despachante, e este nega ter atuado
para concessão da benesse); ii) submissão dos documentos adversados à perícia, inclusive para
falar em falsidade grosseira, ou não; e iii) oitiva dos representantes das empresas citadas como
ex-empregadoras.  10.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Publico  Federal  para  dar
prosseguimento à persecução penal.

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

188. Processo: JF/SP-0010002-32.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 1421/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Procedimento investigativo. Possível crime de estelionato majorado tentado (CP, art. 171, § 3º, cc.
o art.  14,  inc.  II)  ou de falsidade ideológica (CP,  art.  299)  praticado em desfavor  do Instituto
Nacional do Seguro Social  INSS. Preenchimento de formulário com teor falso para recebimento
de benefício de amparo social a idoso (LOAS), em desatendimento ao requisito da renda mensal
per capta familiar inferior a  do salário-mínimo. Beneficiária que teria alegado que não mais viveria
com  seu  cônjuge  (titular  de  aposentadoria  por  invalidez)para  atender  ao  requisito  da  renda
mensal.  Promoção de arquivamento  do  apuratório  pelo  Procurador  oficiante,  com amparo  na
atipicidade da conduta perpetrada, sob alegativa de que cabia ao INSS ter realizado diligência
para  verificação  da  veracidade  da  declaração  prestada  (por  meio  de  laudo  socioeconômico).
Discordância do Magistrado, que reputou ter sido a autarquia induzida a erro, não obstante a
ausência de medida para evitar a ocorrência de delito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV,  cc.  o  art.  28  do  Código  de  Processo  Penal).  Viabilidade  do  arquivamento  por
fundamento diverso do invocado pelo Membro ministerial oficiante. Benesse que seria devida à
postulante, ainda que tivesse sido declarada a renda percebida pelo seu marido (com deficiência),
pois não estaria descaracterizar a situação de miserabilidade social, já que, em se tratando de
LOAS, tal rendimento não seria computado para fins de aferição da capacidade financeira familiar
(inteligência do art.  34, Parágrafo Único, da Lei nº 10.741/2003). Critério econômico do grupo
familiar  que é subjetivo,  já que a jurisprudência  pátria  desconsidera,  para obtenção da graça
assistencial,  a  renda  de  outro  idoso  ou  deficiente  do  cálculo  da  renda  econômica  familiar.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal  (RE 580963, Relator  Min.  Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, Julgado em 18/04/2013, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-225 Divulg.
em 13-11-2013 Public. Em 14-11-2013) e deste Colegiado (Voto nº 1509/2015; Procedimento MPF
nº 1.33.000.001630/2013-28; Sessão: 616ª de 18/03/2015; votação unânime). Não ocorrência do
crime  examinado.  Quanto  à  suposta  falsidade  ideológica,  se  houvesse,  seria  absorvida  pela
tentativa de estelionato. E, conquanto a considerasse autônoma, não ofenderia à fé pública, já
que  as  informações  preenchidas  estão  inevitavelmente  sujeitas  a  posterior  verificação  pela
autarquia, sem indagação complexa e futura. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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189. Processo: JF/SP-0010878-84.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 1453/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: IPL.  IMPORTAÇÃO  DE  5  SEMENTES  DE  CANNABIS  SATIVA.  MPF:  PEDIDO  DE
ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO ANCORADO NA ATIPICIDADE. DISCORDÂNCIA
DA JUÍZA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO. CONDUTA TÍPICA QUE SE
AMOLDA AO ART. 33, § 1º, INC. I, CC. O ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/2006. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º, inc. I, cumulado
com o art.  40,  inc.  I,  da Lei  nº 11.343/2006, tendo em vista apreensão, em 27.08.2015, pela
Alfândega  da  Receita  Federal  em São  Paulo/SP,  de  encomenda  postal  contendo  05  (cinco)
sementes da planta de espécie Cannabis Sativa Linneu (maconha), importadas da Holanda por
destinatário residente em Alvorada/RS. 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pelo
Membro Ministério Público Federal, sob a tese de atipicidade da conduta perpetrada, já que as
sementes  apreendidas  não  apresentaram  a  substância  tetraidrocanabinol  (THC),  não  se
enquadrando, portanto, como matéria-prima destinada à preparação da droga. 3. Discordância da
Magistrada Federal, que entendeu se amoldarem os fatos ao delito previsto no art. 33, inc. I, da
Lei de Drogas. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos
termos  do  art.  28  do  Código  de  Processo  Penal  cumulado  com  o  art.  62,  inc.  IV,  da  Lei
Complementar nº 75/93. 5. Arquivamento inadequado. 6. Ainda que as sementes de maconha não
contenham o princípio ativo THC, tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta e ajuste ao
inc. I do § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois o tipo penal em tela faz menção à matéria-prima
destinada à preparação, ou seja, é despiciendo o início do preparo, a tanto bastando que sirva à
fabricação, de modo que a importação da semente implica, por si só, importação de material que
serve  à  etapa  de  preparo  de  narcótico.  7.  Precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (HC
100.437/SP, Quinta Turma, DJe 02/03/2009). 8. Conduta investigada que é típica e se amolda,
prima facie, ao art. 33, § 1º, inc. I, cc. o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/2006, diante da importação
de  insumo  ou  matéria-prima  para  a  produção/confecção  do  entorpecente,  ainda  que  para
consumo próprio. 9. Designação de outro Membro do MPF para dar prosseguimento à persecução
penal.

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

190. Processo: JF/SP-0016594-97.2013.4.03.6181-
INQ

2007/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

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

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

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

191. Processo: JFA/TO-0000372-54.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 1442/2017 Origem: GABPRM2-JRCS - JULIA 
ROSSI DE CARVALHO 
SPONCHIADO

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

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e de uso de
tal documento inautêntico (CP, art. 304). Motorista que teria apresentado a agentes de Polícia
Rodoviária Federal Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e bilhete de seguro
DPVAT falsos. 1) Suposto crime de uso de documento público falso perante a PRF. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Diligência.  Exames  periciais  que  atestaram a
inautenticidade documental. Oitiva do investigado que estava na posse dos papéis, que alegou
desconhecer  completamente  o  falsum.  Ausência  dos  indícios  mínimos  de  dolo  na  conduta
praticada  e,  consequentemente,  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.  2)  Supostos  crimes  de  falsificação  de  documentos  públicos  (CRLV e  DPVAT).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR/MPF). Inexistência de ofensa a
bem, serviço ou interesse direto e específico da União e, consequentemente, de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal.  Precedentes  deste  Colegiado  (Procedimentos  MPF  nºs  1.12.000.000565/2014-24  e
1.34.030.000222/2012-83)  e  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (CC  20.147/SP,  Rel.  Ministro
VICENTE  LEAL,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  10/03/1999,  DJ  12/04/1999,  p.  94).
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.

192. Processo: 1.30.001.005074/2016-11 Voto: 1441/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes do art. 334, § 1º, inciso III, do Código Penal e do art. 190, inciso I,
da Lei nº 9.279/96. Apreensão de diversos produtos eletroeletrônicos, possivelmente de origem
estrangeira,  sem  os  documentos  fiscais  correspondentes,  que  estariam  sendo  vendidos  em
mercado popular na capital carioca. 1) Possível crime de descaminho. Declínio de atribuições que
se recebe, em parte,  como arquivamento.  Revisão (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.
Laudo  pericial  que  não  comprovou  a  procedência  estrangeira  dos  produtos,  tendo,  todavia,
constatado a falsidade dos produtos.  Bens que foram adquiridos e comercializados dentro do
território nacional, estando, pois, ausente a elementar importar e, por conseguinte, não há falar
em tributos devidos pela entrada de mercadorias no país. Crime não configurado. 2) Possível
crime contra a marca. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Crime que
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tem  como  vítima  tão  somente  os  detentores  dos  direitos  da  marca  reproduzida  ilicitamente.
Precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (CC125281/PR,  Terceira  Seção,  Dje  06/12/2012).
Inexistência  de lesão direta  e  específica  a  bens,  serviços e  interesse da União.  Ausência  de
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
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.

193. Processo: 1.36.000.000268/2016-17 Voto: 1424/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Representante que relata ter sido criada, em 2009, no Município
de Abreulândia/TO, associação de agricultores (por meio do Projeto Crédito Fundiário do Estado
do Tocantins), tendo como presidente seu genitor. No entanto, diante de pedidos de associados
para o afastamento do seu pai, por não estar conseguindo gerenciar a execução do projeto, a
presidência  da  associação  foi  ocupada  sucessivamente  03  pessoas,  de  modo  que,  dos
fundadores da associação, somente seu pai continuaria no projeto, tendo os demais assentados
comprado  ou  invadido  lotes  de  terra.  Aduz  o  declarante,  ainda,  que  seu  genitor  teria  sido
notificado,  no  final  de  janeiro  de  2016,  pela  Secretaria  de  Desenvolvimento  da  Agricultura  e
Pecuária, para que procurasse o Banco do Brasil para renegociação de dívidas da associação. 1)
Suposta  aplicação  em finalidade  diversa  do  previsto  em lei  de  financiamento  concedido  por
instituição financeira oficial (Lei nº 7.492/1986, art. 20): revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Demonstrado o interesse da União, uma vez que os recursos utilizados se originaram
do  Programa  Nacional  de  Crédito  Fundiário   PNCF,  foi  requisitada  à  Autoridade  Policial  a
instauração de inquérito policial para apurar os fatos. Homologação do arquivamento. 2) Suposta
alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria (CP, art. 171, § 2º, inc. II): revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Sujeito passivo é o adquirente do bem, ou
seja, terceiro que eventualmente tenha comprado lote destinado originalmente aos membros da
referida  associação.  Prejuízo  que  foi  suportado,  exclusivamente,  por  particular.  Ausência  de
ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  ou  de  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação do Declínio de atribuição

194. Processo: SRPF-AP-00344/2015-INQ Voto: 1434/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e de uso de
documento público falso (CP, art. 304). Apresentação de Diploma de Licenciatura de Pedagogia
inautêntico à Secretaria de Estado da Educação  SEED com intuito de exercer magistério em
Geografia em Escola Estadual localizada no Município de Macapá/AP. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Falsum que foi absorvido pelo seu posterior uso pela
investigada perante órgão estadual. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
irrelevante, para definição da competência para processar a ação penal, o órgão responsável pela
expedição do documento, servindo como critério aquele perante o qual esse foi apresentado (CC
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108.024/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe
11/12/2013). Incidência do Verbete Sumular 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.) Ausência
de ofensa a bens,  serviços ou interesse  direto  e  específico  da  União,  ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

195. Processo: 1.11.001.000030/2017-23 Voto: 1430/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes previstos no art. 273, §§ 1º, 1º-A e 1º-B, I, do Código Penal.
Fabricação  e  comercialização  de  produtos  sem  registro  na  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária   ANVISA  por  sociedade  empresária  privada.  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
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

196. Processo: 1.15.000.002919/2016-25 Voto: 1400/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato. Representação anonima relatando o cometimento de diversos crimes, dentre eles
a falsificação de notas fiscais (Lei nº 8.137/90, art. 1º, III), receptação, violação de direitos autorais
e crimes sexuais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Quanto ao possível
crime de sonegação fiscal, apesar de tratar-se de denuncia genérica, não trazendo elementos
mínimos aptos a ensejar uma persecução penal, foi realizada diligência na qual a Receita Federal
do Brasil informou que a situação do contribuinte foi analisada e não haveria interesse em ação
fiscal. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito
tributário, de acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Homologação do arquivamento. 2) Receptação, violação de direitos autorais e crimes sexuais.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Ausência de elementos capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

197. Processo: 1.16.000.003681/2016-18 Voto: 1387/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de Fato instaurada na Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando o cometimento do
crime de estelionato (CP, art. 171). Representante alega que sofreu prejuízo financeiro em virtude
de uma empresa particular que oferece empréstimos e, após a exigência de recebimento de uma
taxa  de  liberação  para  concessão  do  referido  valor,  desaparece.  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.

198. Processo: 1.17.000.000210/2017-00 Voto: 1432/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º) e estelionato
(CP, art. 171, caput) praticados mediante o exercício de atividade denominada pirâmide financeira.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Fraude conhecida como
pirâmide,  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 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 atividade bancária a configurar crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, art.
1º). Prejuízo que foi suportado por particulares. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (CC
121146/MA,  Terceira  Seção,  DJe  de  25.06.2012).  Situação  que  não  se  assemelha  aos
precedentes desta Câmara Criminal, nos quais se entendeu pela atribuição do Ministério Público
Federal (Processo nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Rel.  Raquel Elias Ferreira
Dodge, Sessão nº 594, julgado em 20.03.2014; Processo nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº
8032/2014,  Rel.  José  Osterno  Campos  de  Araújo,  Sessão  nº  611,  julgado  em  10.11.2014).
Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  MPF  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.

199. Processo: 1.19.000.000023/2017-43 Voto: 1385/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  do  Tribunal  de  Contas  do  Maranhão
encaminhando  cópia  de  Resolução  que  declara  a  inadimplência  do  ex-Gerente  de
Desenvolvimento Regional de Santa Inês/MA pela não prestação de contas do exercício financeiro
de 2011. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Inexistência de elementos
que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Órgão pertencente da estrutura administrativa do estado do Maranhão, o qual
não  se  tem  qualquer  notícia  que  administrava  verbas  federais.  Ausência  de  elementos  de
informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Parquet  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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200. Processo: 1.20.001.000004/2017-96 Voto: 1433/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACERES-MT

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de estelionato (CP, art. 171, caput) e de falsidade ideológica (CP,
art.  299).  Representação  formulada  por  presidente  da  Associação  dos  Remanescentes  dos
Quilombos das Famílias Pita  Canudos (ARQPC),  relatando irregularidades praticadas por não
membros  da  comunidade e  por  oficial  de  registro  do  2º  Serviço  Notarial  de  Cáceres/MT em
desfavor de membros da comunidade, que teriam sido ludibriados por meio de falsificação de atas
da assembleia geral da associação, que elegera um membro como novo presidente. Promoção de
declínio de atribuições do apuratório ao Ministério Público Estadual pela Procuradora oficiante,
com amparo na ausência de interesse federal na hipótese. Recurso da parte interessada. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Ausência de invasão a terra federal
ou de apresentação de documento falso à Fundação Cultural Palmares ou ao Instituto Nacional de
Colonização  e  Reforma  Agrária   INCRA.  Documento  particular.  Prejuízo  suportado  por
particulares. Oficial de registro que é funcionário estadual. 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,  mutatis  mutandis  (Procedimento  MPF  nº
1.36.001.000153/2014-42 - Relator: Juliano Baiocchi Villa-Verde De Carvalho, Sessão 609ª, de
28.10.2014; Procedimento MPF nº 1.23.000.000158/2014-33 - Relator: José Bonifácio Borges De
Andrada - Sessão 612ª, de 11.02.2015). Não há na manifestação recorrente relato de fato novo a
justificar  a  atribuição  do  MPF para  atuar  no  caso.  Improvimento  do  recurso  para  insistir  no
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.

201. Processo: 1.21.004.000059/2016-58 Voto: 1396/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CORUMBA-MS

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Farmacêutico  de  hospital  (Santa  Casa)  conveniado  ao  SUS teria  ministrado
erroneamente  medicamentos  quimioterápicos  a  pacientes,  deixando-lhes  em  estado  grave  .
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. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

202. Processo: 1.22.000.001003/2016-13 Voto: 1391/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Real administradora de sociedade
empresária teria deixado de lançar seu nome nos contratos sociais de empresas que participaram
de processo  licitatório  promovido  por  Prefeitura.  Revisão  de declínio  (Enunciado  nº  32 da 2ª
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CCR). Documento apresentado a órgão municipal. 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.

203. Processo: 1.22.013.000305/2016-25 Voto: 1394/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes previstos no art. 273, §§ 1º, 1º-A e 1º-B, I, do Código Penal.
Fazer propaganda de produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária  ANVISA
por sociedade empresária privada. 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
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

204. Processo: 1.23.002.000007/2017-16 Voto: 1456/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  previsto  no  art.  273,  §  1º-B,  do  Código  Penal.  Sociedade
empresária  autuada  pela  ANVISA  por  adquirir  de  terceira  empresa,  em  situação  irregular,
medicamentos sujeitos ao controle especial. 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
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

205. Processo: 1.25.000.000049/2017-94 Voto: 1392/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc.
IX)  mediante  o  exercício  da  atividade  denominada  pirâmide  financeira.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos
crimes contra a economia popular). Ausência de atividade bancária a configurar crime contra o
Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  7.492/86,  art.  1º).  Precedente  do  STJ  (CC  121146/MA,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe 25/06/2012). Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª
CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (Processo nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto
nº  2036/2014,  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  Sessão  594,  20/03/2014;  Processo  nº
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1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  José  Osterno  Campos  de  Araújo,  Sessão  611,
10/11/2014). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

206. Processo: 1.25.000.004364/2016-18 Voto: 1446/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, caput). Vítima que relata ter recebido
ligação de pessoa, enquanto aguardava alta médica de sua irmã, que se passou por médico desta
alegando que, para realização de um exame urgente, era necessário a realização de depósito em
uma conta vinculada à Caixa Econômica Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Eventual prática ilícita perpetrada em detrimento de particulares. O fato
de o investigado ter utilizado conta da CEF para proceder ao golpe não é suficiente, por si só, a
atrair a competência da Justiça Federal para o exame do caso. 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.

207. Processo: 1.25.002.000296/2016-90 Voto: 1429/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Relatos de prática de crimes por professores de universidade
estadual e por Promotores de Justiça do Estado do Paraná (ameaça, dentre outros). Promoção de
declínio de atribuições do apuratório pelo Procurador oficiante ao Ministério Público Estadual, com
amparo  na  ausência  de  interesse  federal  na  hipótese.  Interposição  de  recurso  pela  parte
interessada.  Manutenção  da  decisão  pelo  membro  ministerial.  Remessa  dos  autos  a  este
Colegiado. Revisão (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Inexistência de fato novo a justificar a
atribuição do Parquet Federal para prosseguir na persecução penal. Evidente atribuição estadual.
Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas.  Improvimento  do  recurso  para  insistir  no  declínio  de
atribuições ao Procurador Geral de Justiça do MP/PR.

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

208. Processo: 1.25.011.000024/2017-61 Voto: 1427/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposta prática de crime de ameaça (CP, art. 147). Vítima que
relata estar ocupando casa em conjunto habitacional (abandonada e em situação precária de
moradia)  e,  em razão disso,  estaria  recebendo ameaça de pessoa desconhecida,  que se diz
parente da antiga dona do imóvel. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª
CCR/MPF). Ameaça e eventual prejuízo que foram suportados por particular. Ausência de ofensa
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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.

209. Processo: 1.26.001.000574/2016-81 Voto: 1431/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes contra o consumidor e contra a saúde pública (CP, art. 273, § 1º-
B, incisos I e II, Lei 8.078/90). 1) Funcionar sem autorização da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária   ANVISA,  sem  farmacêutico  e  sem  alvará  sanitário  municipal;  2)  Fracionar
medicamentos (Neo Fenicol,  Nordette,  Neo Metrodazol,  Corticorten,  entre  outros);  3)  Expor  à
venda medicamento em embalagem hospitalar (ABIFLAN); e 4) Expor à venda medicamento sem
registro na ANVISA (pílula contra o estupor). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
desta 2ª CCR). Venda de remédio que se deu, a priori,  em território nacional.  Inexistência de
indícios  de  internacionalidade  do  delito  ou  de  ofensa  direta  e  específica  às  atribuições
fiscalizatórias das autoridades sanitárias federais. A circunstância, por si só, de a ANVISA exercer
o  poder  de  polícia  para  proteger  e  promover  a  saúde,  garantindo  a  segurança  sanitária  de
produtos e serviços, não redunda em interesse direto federal nos crimes que eventualmente forem
constatados durante o exercício de tal mister. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (CC:
129085  SP  2013/0237162-4,  Data  de  Publicação:  DJ  08/05/2015;  CC  104.842/PR,  Terceira
Seção, Dje 01/02/2011). Ausência de elementos de informações 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.

210. Processo: 1.30.001.000113/2017-67 Voto: 1386/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada na Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando o possível crime de
ameaça (CP, art. 147) perpetrado entre particulares, por desavença familiar, relativo a problemas
com locação de imóvel.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 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.

211. Processo: 1.30.001.000383/2017-78 Voto: 1389/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada na Sala de atendimento ao cidadão. Crime de estelionato (CP, art.
171).  Representante  relata  que  fez  compra  de  produtos  em  site  virtual  e  nunca  recebeu  a
mercadoria. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).  Eventual prejuízo
suportado exclusivamente por particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse
da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a
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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.

212. Processo: 1.30.001.000547/2017-67 Voto: 1444/2017 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 contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc.
IX)  mediante  o  exercício  da  atividade  denominada  pirâmide  financeira.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos
crimes contra a economia popular). Ausência de atividade bancária a configurar crime contra o
Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  7.492/86,  art.  1º).  Precedente  do  STJ  (CC  121146/MA,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe 25/06/2012). Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª
CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (Processo nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto
nº  2036/2014,  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  Sessão  594,  20/03/2014;  Processo  nº
1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  José  Osterno  Campos  de  Araújo,  Sessão  611,
10/11/2014). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

213. Processo: 1.30.020.000051/2017-65 Voto: 1445/2017 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 veiculada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão,
na qual o noticiante informa a futura ocorrência de um baile funk no município de Itaboraí, com
concentração  de  menores  e  venda  de  drogas  e  bebidas  alcoólicas.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

214. Processo: 1.34.003.000482/2016-18 Voto: 1443/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de fato.  Suposto crime de apropriação indébita majorada (CP, art.  168,  § 1 º,  inc.  II).
Curador  que  teria  solicitado  e  recebido  indevidamente  valores  destinados  a  despesas  da
curatelada. 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
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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.

215. Processo: 1.34.004.000091/2017-66 Voto: 1395/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar os crimes de estupro contra criança (CP, art. 213, §1º) de
pedofilia  (Lei  nº  8.069/90,  arts.  240  e  241-A).  Compartilhamento  via  grupo  de  whatsapp  de
conteúdo impróprio envolvendo criança. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR). A persecução penal do crime de estupro contra criança ou adolescente é de atribuição da
Justiça Estadual. Ainda, a divulgação da filmagem do crime ocorreu em local de acesso restrito
aos  participantes  da  conversa.  Não  se  constata  o  caráter  de  internacionalidade,  ainda  que
potencial,  quando  o  panorama fático  envolve  apenas  a  comunicação  eletrônica  havida  entre
particulares em canal de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou conversas
privadas entre pessoas situadas no Brasil (RE 628624/MG, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
29/10/2015). Ausência de indícios de divulgação ou publicação de fotos e vídeos em sites, blogs
ou comunidades de relacionamento que são acessíveis em qualquer lugar do planeta, bastando
que a pessoa esteja conectada à internet e pertença à rede social. Precedente STJ (CC 139090,
Min. Felix Fisher, Dje 29/06/2015). Ausência de elementos que indiquem transnacionalidade na
conduta. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

216. Processo: SRPF-AP-00027/2013-INQ Voto: 1401/2017 Origem: GABPR5-EPAA - 
EVERTON PEREIRA AGUIAR 
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  crime de  furto  qualificado  (CP,  art.  155,  §  4ª,  inc.  I)  praticado  em
desfavor  de  Universidade  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências  realizadas  pela  Polícia  Federal  não  apresentaram  indícios  suficientes  para
individualizar  os  suspeitos.  Ausência  de  imagens  de  circuito  interno  de  segurança.  Perícia
papiloscópica  informando  que  não  houve  resultado  positivo  para  a  pesquisa  de  candidatos
cadastrados no sistema AFIS. Ainda, resultado negativo de laudo comparativo das impressões
digitais encontradas no local e do vigilante presente na noite do crime. Carência de elementos
mínimos  da  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.  Homologação  do
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº
524 do Supremo Tribunal Federal.

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

217. Processo: 1.03.000.001310/2016-50 Voto: 1437/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de uso de de símbolo institucional em propaganda eleitoral (Lei nº
9.504/97,  art.  40)  atribuído  a  Prefeito  do  Município  de  Mongaguá/SP.  Relato  de  que  o
representado teria publicado em rede social fotos promovendo a inauguração de obra pública e
fazendo propaganda pessoal com a utilização de símbolos e imagem institucionais. Revisão de
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fotografias que foram tiradas nas dependências de
edifício público, sendo os símbolos inerentes a essa edificação. A mera divulgação de fotografias
do averiguado no interior de edifícios públicos não caracteriza o crime em questão. Precedentes
do Tribunais Regionais Eleitorais do Estado de São Paulo e do Estado de Goiás (TRE-GO, RC
5416/GO, Dje 07/05/2009; TRE-SP - RECURSO nº 32180, Acórdão nº 167303 de 30/04/2009,
Data  07/05/2009;  TRE/GO  -  REPRESENTACAO  nº  1138,  Acórdão  nº  1138  de  18/09/2006,
Publicado em Sessão, Data 18/09/2006). Crime não configurado. Homologação do arquivamento.

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

218. Processo: 1.03.000.001434/2016-35 Voto: 1402/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime descrito no art. 350 da Lei nº 4.737/65. Relato de que
prefeito  não  teria  declarado  à  Justiça  Eleitoral  a  residência  onde  mora  e  os  bens  de  seu
companheiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Residência que não
era de sua propriedade, e sim de seu companheiro, cujo terreno já era de sua propriedade e
construído  mediante  financiamento  imobiliário  em  nome  deste  .  União  estável  que  não  é
reconhecida via cartório, nem mesmo por sentença judicial, não sendo casados legalmente, não
havendo qualquer regime de bens entre os mesmos à época dos fatos. Ausência de indícios de
crime. Homologação do arquivamento.

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

219. Processo: 1.12.000.000588/2016-09 Voto: 1411/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de falsificação e de introdução de moeda falsa em circulação
(CP, art.  289,  caput e § 1º).  Repasse de 01 cédula de R$ 100,00 (cem reais) contrafeita por
indivíduo desconhecido a estabelecimento comercial,  no Município de Santana/AP. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de elementos mínimos que permitam
esclarecer a autoria do falsum e da introdução da nota em mercado, bem como de diligências
capazes de modificarem o panorama probatório atual. Carência de justa causa para continuidade
da persecução penal. Homologação de arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de
Processo Penal 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.

220. Processo: 1.13.000.002847/2009-61 Voto: 1398/2017 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crime de sonegação de contribuições previdenciárias (CP,
art. 337-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Expedição de ofício
à Receita Federal. 1) Com relação ao crédito tributário AI nº 37.180.525-2, tem-se que houve a
quitação do débito. Extinção da punibilidade (art. 9º, § 2°, da Lei nº 10.684/2003). 2) Quanto ao
crédito tributário AI nº 37.180.526-0, consta informação da 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
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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.

221. Processo: 1.14.004.002001/2016-83 Voto: 1397/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

222. Processo: 1.15.000.000152/2017-81 Voto: 1409/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Recebimento indevido de parcelas de benefício de
amparo social a deficiente (LOAS), em desatendimento ao requisito da renda mensal per capta
familiar inferior a  do salário-mínimo. Beneficiária que teria deixado de declarar, em formulário do
INSS, rendimento de seu cônjuge, aposentado por idade, posteriormente à concessão do citado
benefício.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A jurisprudência  pátria
desconsidera,  para  obtenção  da  graça  assistencial,  a  renda  de  outro  idoso  ou  deficiente  do
cálculo  da renda econômica  familiar.  Precedentes  do Supremo Tribunal  Federal  (RE 580963,
Relator  Min.  Gilmar  Mendes,  Tribunal  Pleno,  Julgado  em  18/04/2013,  Processo  Eletrônico
Repercussão  Geral  -  Mérito  Dje-225  Divulg.  em 13-11-2013 Public.  Em 14-11-2013)  e  deste
Colegiado (Voto nº 1509/2015; Procedimento MPF nº 1.33.000.001630/2013-28; Sessão: 616ª de
18/03/2015;  votação  unânime).  Não  ocorrência  do  crime  examinado.  Homologação  do
arquivamento.

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

223. Processo: 1.15.000.003303/2016-71 Voto: 1428/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  junto  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  O  noticiante  narra  ter
recebido uma mensagem em seu celular por meio da qual um terceiro supostamente refugiado do
Senegal teria lhe solicitado apoio com o fim de transferência de vultosa quantia depositada por
seu pai no exterior para a conta bancária do noticiante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Não há nos autos quaisquer elementos mínimos a comprovar o alegado. A mensagem
supostamente recebida pelo noticiante mostra-se revestida de conteúdo tão mirabolante que não
se apresenta dotada de um mínimo de credibilidade, configurando, dessa forma, uma tentativa
extremamente grosseira de estelionato. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

224. Processo: 1.15.002.000043/2017-43 Voto: 1403/2017 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: Noticia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Inclusão, na certidão
de  nascimento  de  ex-segurado  do  INSS,  de  informações  relativas  a  sua  filiação  que  não
constavam na  certidão original.  Revisão  de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Oficiado,  o  INSS informou  que  o  falecido  era  titular  de  benefício  assistencial  ao  idoso,  cujo
pagamento foi cessado sem saque do resíduo proporcional ao mês do falecimento. Inexistência
de indícios de recebimento irregular de benefício previdenciário. Desnecessidade do declínio de
atribuições, tendo em vista que a falsidade ideológica em documento público esta sendo apurada
em âmbito estadual. Homologação do arquivamento.

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

225. Processo: 1.17.001.000188/2016-07 Voto: 1439/2017 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. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto  Nacional  do Seguro Social   INSS.  Relato  de percepção indevida  de parcelas de
benefício previdenciário de pensão por morte, devida a três dependentes do segurado. Alegativa
que se baseia no fato de que um dos pensionistas teria perdido a qualidade de dependente, em
virtude  de  emancipação  legal  e,  mesmo assim,  continuado  a  receber  o  valor  de  sua  quota.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Benefício que, quando devido a mais de
um pensionista, implica rateio da benesse em partes iguais e, caso haja a cessação do benefício
para um dos pensionistas, a quota é revertida em favor dos demais, não desobrigando o INSS a
conceder  o  pagamento  da  benesse  em  sua  integralidade  aos  dependentes.  Crime  não
configurado. 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.

226. Processo: 1.21.000.001741/2016-06 Voto: 1404/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  anônima  formulada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Suposto crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86,
art.  86) consistente na obtenção de financiamento mediante fraude de imóvel  construído pelo
Programa Minha Casa Minha Vida. Investigados que seriam proprietários de outro imóvel. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ausência de emprego de fraude na obtenção
do financiamento ou prestação de informações falsas. Aquisição de outro imóvel que se deu por
usucapião após a obtenção de financiamento. Irregularidades que podem caracterizar infrações a
deveres contratuais, adstritas ao âmbito administrativo Ausência de indícios da prática de crime.
Homologação do arquivamento.

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

227. Processo: 1.22.000.000131/2017-21 Voto: 1399/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de fato. Denuncia anônima encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão
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relata  que  sociedade  empresária  estaria  praticando  lavagem  de  dinheiro.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de consistência na narrativa apresentada
pelo interessado. Denúncia genérica, sem identificação de seus autores ou de qualquer outro
elemento concreto que possa orientar uma investigação. Inexistência de elementos mínimos que
justifiquem a deflagração de procedimento investigativo. Ausência de justa causa para persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

228. Processo: 1.22.020.000238/2016-50 Voto: 1416/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Ofício  enviado  ao  Ministério  Público  Federal  pela  Comarca  de  Lajinha/MG,
contendo, em anexo, documentos dando conta de irregularidades atinentes a divergências entre
valores declarados em escritura pública e valores indicados em contrato de compra e venda de
imóvel. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Sonegação de tributo
federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Já houve comunicação do caso à
Receita Federal  do Brasil,  que,  quando da constituição definitiva do crédito fiscal  em análise,
remeterá representação fiscal para fins penais ao MPF. Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do
Supremo Tribunal  Federal  na hipótese.  Inexistência  de justa  causa para a persecução penal.
Ministério Público Estadual que também foi comunicado para apuração de sonegação de tributos
estaduais/municipais. 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.

229. Processo: 1.23.000.000993/2015-54 Voto: 1388/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado a partir de manifestação na Sala de atendimento
ao cidadão. Manifestação informando a possível prática de estelionato (CP, art. 171) por parte de
uma rede de televisão, em que o telespectador participa de um programa para acertar palavra
embaralhada na tela, acertos estes que nunca acontecem. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Dos autos, não se obtém qualquer informação capaz de comprovar vantagem
ilícita ou prejuízo a terceiro, sendo atípica a conduta. Deste modo, verifica-se ausência do crime
supracitado. Homologação do arquivamento.

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

230. Processo: 1.24.000.001712/2016-24 Voto: 1440/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de fato.  Suposto crime de fraude à execução (CP,  art.  179)  ocorrido em reclamatória
trabalhista que tramitou perante a 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB. Investigado nomeado
depositário judicial de veículo que vendeu o bem dado como garantia da citada execução laboral.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Crime  de  ação  penal  privada,  que
somente  pode ser  iniciada após o oferecimento  de queixa-crime pelo  ofendido  (CP,  art.  179,
Parágrafo Único). Impossibilidade da instauração da persecução penal por parte do Ministério
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Público.  Precedentes  deste  Colegiado  (Procedimentos  MPF  nos  1.21.006.000007/2014-08;
1.20.000.000269/2012-90; e 1.34.010.000577/2011-20). Homologação do arquivamento.

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

231. Processo: 1.25.008.000484/2016-68 Voto: 1408/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Relatório  enviado  ao  Ministério  Público  Federal  por  Grupo  Especial  de
Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego. Supostos crimes de redução a condição
análoga à de escravo (CP, art. 149) e de frustração de direitos trabalhistas (CP, art. 203) atribuídos
a empregador, em zona rural, em 2016, no Município de Reserva/PR. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Conforme aludido relatório,  as irregularidades consistiram em:
admitir/manter empregado sem anotar registro dentro de 48 horas; efetuar pagamento de salário
sem  recibo;  deixar  de  depositar  FGTS  e  13º  salário  no  dia  previsto;  deixar  de  fornecer
equipamento  de  proteção  individual;  deixar  de  realizar  exame médico  admissional;  deixar  de
equipar o estabelecimento com material de primeiros socorros; deixar de prover treinamento em
carga horária recomendada a trabalhadores; e deixar de disponibilizar água e instalação sanitária
adequada.  Inexistência  de  práticas  que  caracterizem  trabalho  em  condições  degradantes.
Irregularidades referentes à legislação trabalhista e às normas de saúde e de segurança dos
trabalhadores. Meros ilícitos trabalhistas. Homologação do arquivamento.

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

232. Processo: 1.25.008.000759/2016-63 Voto: 1405/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Noticia  de fato.  Suposto  crime de desobediência  (CP,  art.  330).  Suposto  descumprimento  de
decisão judicial,  por parte de sociedade empresária,  que ordenava prestação de informações.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Atraso justificado. Posterior cumprimento
da determinação judicial. Inexistência de conduta voluntária e consciente voltada a desobedecer
determinação judicial. Homologação do Arquivamento.

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

233. Processo: 1.27.003.000044/2017-67 Voto: 1410/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARNAIBA-PI

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS.  Percepção  indevida  de  01  (uma)  parcela  de
benefício previdenciário, após óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Diligência.  Saque  que  foi  efetuado  anteriormente  ao  óbito  do  beneficiário.  Crime  não
configurado. 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.
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234. Processo: 1.29.002.000078/2004-72 Voto: 1413/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Supostos crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90,
art.  1º)  atribuídos  a  representantes  legais  de  sociedade  empresária  privada.  Sonegação  de
tributos federais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. 1) Quanto a
03 (três)  procedimentos administrativos fiscais,  foram encerrados em razão de provimento de
recurso voluntário administrativo interposto pelo contribuinte. Ausência de materialidade delitiva.
2) Quanto ao último, a Receita Federal informou a ausência de constituição definitiva do crédito
em análise, ante a 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.

235. Processo: 1.29.002.000088/2010-56 Voto: 1414/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Supostos crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90,
art.  1º)  atribuídos  a  representantes  legais  de  sociedade  empresária  privada.  Sonegação  de
tributos federais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. 1) Quanto a
03 (três) procedimentos administrativos fiscais, houve requisição de instauração de IPL à Polícia
Federal e, quanto a outro, houve oferecimento de denúncia perante a 5ª Vara Federal de Caxias
do Sul/RS. Aplicação do princípio do ne bis  in idem.  2) Quanto ao último, a Receita Federal
informou a ausência de constituição definitiva do crédito em análise, ante a 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.

236. Processo: 1.29.002.000360/2009-64 Voto: 1417/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º) atribuído a representantes legais de sociedade empresária privada. Sonegação de tributos
federais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Expedição de ofício à
Receita Federal. Informações de ausência de constituição definitiva do crédito fiscal em análise,
em razão  de pendência  de recurso  interposto  junto  ao  Conselho  Administrativo  de  Recursos
Fiscais  CARF. Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal na hipótese.
Inexistência de justa causa para a persecução penal.  Homologação do arquivamento, com as
ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal
Federal.

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

237. Processo: 1.29.010.000152/2016-95 Voto: 1438/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTO ANGELO-RS

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 à pessoa com deficiência, que foi suspenso em razão de terem sido superadas as
condições que deram origem à benesse. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências.  Informações constantes de processo administrativo  dão conta de que o titular  da
graça  assistencial  reside  no  interior  de  Município,  em  residência  com  poucas  condições  de
habitabilidade, com sua companheira, por ele devidamente declarada em formulário à autarquia
previdenciária.  Pendência,  apenas,  de  realização  de  laudo  socioeconômico  para  confirmar  a
condição  de  miserabilidade  do  beneficiário.  Ademais,  perícia  realizada  concluiu  haver
impedimento definitivo do agraciado para as atividades laborativas, em decorrência de sequelas
de AVC, traumatismo intracraniano, com sinais de cranioplastia, das quais decorreram alterações
visuais  e  comprometimento  do  equilíbrio.  Ausência  de  provas  da  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.

238. Processo: 1.29.020.000160/2016-12 Voto: 1436/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330). Descumprimentos reiterados a
ordens judiciais nos autos de processo trabalhista, que tramitou na Vara do Trabalho de Cachoeira
do  Sul/RS,  consistentes  na  regularização  do  polo  ativo  da  demanda  em  razão  de  possível
incapacidade da parte autora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Direito da
parte  de  desistir  da  ação  ou  de  não  retificar  o  polo  da  demanda  processual,  estando  as
consequências meramente cíveis estabelecidas no Código de Processo Civil. Atipicidade penal da
conduta noticiada. Homologação do arquivamento.

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

239. Processo: 1.35.000.001961/2016-36 Voto: 1390/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) ou falsificação de documentos públicos
(CP,  art.  297).  Representação  feita  por  particular  alegando  ter  sido  vítima  de  estelionato  ou
falsificação de documento público, que teria resultado em dívida ativa da União por rendimentos
auferidos nos anos de 1992 e 1993. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pena
máxima para a conduta é de 6 anos de reclusão, Transcurso de mais de 12 anos da data dos
fatos  (CP,  art.  109,  III).  Inexistência  de  interesse  e  efetividade  aptos  a  subsidiar  o  início  da
persecução penal. 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
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Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Outras deliberações(Arquivamento)

240. Processo: 1.28.000.000209/2017-93 Voto: 1447/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Ocorrência Policial. Suposto crime de moeda falsa (art. 289,
§ 1º do CP). 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). 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  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

241. Processo: JF-GO-0034080-39.2016.4.01.3500-
INQ

Voto: 1176/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DE GOIÁS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. FALSA ANOTAÇÃO EM CTPS (CP, ART. 297, § 3º, II). MPF: DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA  PARA  A  JUSTIÇA  ESTADUAL.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.
APLICAÇÃO  ANALÓGICA DO  ART.  28  DO  CPP.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
ENUNCIADO 27 DESTA 2ª CÂMARA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do
crime previsto no art. 297, §3º, II, do Código Penal. Falsa anotação em Carteira de Trabalho e
Previdência Social  CTPS, por empregador. 2. Pedido de declínio do apuratório em Juízo pelo
Procurador  da República  oficiante,  sob  alegativa  de competência  da  Justiça  Estadual  para  o
exame do feito. 3. Discordância do Magistrado. 4. Enunciado nº 27 desta 2ª CCR: A persecução
penal relativa aos crimes previstos nos §§ 3º e 4º do art. 297 do Código Penal é de atribuição do
Ministério Público Federal, por ofenderem a Previdência Social. 5. Recentes precedentes do STJ,
Terceira  Seção:  CC  139.401/SP,  DJe  16/11/2015;  CC  133.832/SP,  DJe  01/10/2015;  CC
135.200/SP, DJe 02/02/2015; CC 127.706/RS, DJe 03/09/2014. 6. Não homologação do declínio
de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  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.

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

Voto: 724/2017 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 2ª REGIÃO RIO DE 
JANEIRO *
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
SUPOSTA  INTERPOSIÇÃO  FRAUDULENTA  DE  EMPRESA  EM  DUAS  OPERAÇÕES  DE
IMPORTAÇÃO. CRIME DE DESCAMINHO. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO  RIO  DE  JANEIRO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  interposição
fraudulenta de pessoa jurídica em duas operações de importação, sendo constatado em ação
fiscal que a empresa investigada, ante a ausência de capacidade econômica, não seria a real
adquirente das mercadorias nacionalizadas. 2. O il. Procurador da República atuante na PR/ES,
por  considerar  que  as  condutas  narradas  configuram o  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334),
falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de documento falso (CP, art. 304), solicitou a remessa
dos autos à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, haja vista que o desembaraço aduaneiro ocorreu
nessa localidade. 3. A il. Procuradora da República oficiante na PR/RJ, entendendo que os fatos
deveriam ser tratados como crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, III), suscitou o
presente conflito negativo de atribuição, argumentando que os fatos devem ser analisados por
uma das Varas Federais do Espírito Santo, uma vez que a ação fiscal foi realizada pela Alfândega
de Vitória e que lá também é o domicílio fiscal da empresa. 4. Assiste razão ao Procurador da
República suscitado ao entender que: os créditos originados dos Autos de Infração lavrados no
âmbito  do  PAF  n.º  12466.000693/2007-27  (fls.  14/16,  29/31,  35/37  e  47/49  do  PAC  n.º
1.17.000.000670/2007-58) referem-se,  em verdade,  a multas proporcionais ao valor  aduaneiro
das mercadorias, aplicadas em substituição à pena de perdimento (vez que as mercadorias não
foram apreendidas),  e não a tributos devidos em virtude de sonegação. 5.  Os fatos narrados
configuram, em tese, o crime de descaminho, tendo em vista a redução de imposto devido pela
internalização de mercadoria, mediante o uso do expediente de interposição fraudulenta, devendo
os autos serem encaminhados para a PR/RJ, local onde ocorreu o desembaraço aduaneiro.

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

243. Processo: JF/CE-0005268-47.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 1175/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS. CP, 171, § 3º.
OCORRÊNCIA  DE  SAQUES  IRREGULARES  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  APÓS  O
ÓBITO  DO  RESPECTIVO  TITULAR.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO NÃO CONHECIDA ANTE O DISPOSTO NO ENUNCIADO Nº 68 DESTA 2ª
CCR. TRAMITAÇÃO DIRETA. POSSIBILIDADE. CF, ART. 129, I; LC Nº 75/93, ART. 62, IV; CPP,
ART.  28.  INTERPRETAÇÃO  SISTEMÁTICA.  NÃO  CONHECIMENTO  DA  REMESSA.
REITERAÇÃO  DOS  EXATOS  TERMOS  DO  DESPACHO  PROFERIDO  PELO  RELATOR.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS
(CP, art. 171, § 3º), em razão da ocorrência de saques indevidos de valores referentes a benefício
previdenciário após o óbito do respectivo titular, no período de fevereiro a outubro de 2010 2. A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na ausência de
autoria. 3. Por despacho, este Relator, considerando afigurar desnecessária a remessa dos autos
a esta 2ª CCR para homologação do arquivamento quando a fundamentação encontre amparo em
Enunciado deste Colegiado, como é o caso dos autos, não conheceu da remessa com amparo no
Enunciado nº 68. 4. Devolvidos os autos à origem, a Procuradora da República oficiante houve
por  bem promover  o  arquivamento  do  presente  inquérito  policial  na  Justiça  Federal.  Ocorre,
entretanto, que o Juízo da 11ª Vara Federal do Ceará reapreciou o pedido de arquivamento para
indeferi-lo, remetendo os autos novamente a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão , nos
termos do art. 28 do CPP. 5. A presente remessa não merece ser conhecida. Há que se ressaltar,
desde  logo,  a  possibilidade  jurídica  inconteste  de  a  promoção  de  arquivamento  de  inquérito
policial  pelo  órgão  ministerial  ser  submetida  diretamente  à  2ª  CCR para  homologação.  6.  A
interpretação  do  art.  28  do  CPP não  pode  ser  meramente  literal.  Deve-se  proceder  a  uma
interpretação sistemática que leve em conta não apenas o previsto no referido dispositivo legal,
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também o quanto previsto no art.  129, inc. I,  da Constituição Federal e no art.  62, inc. IV, da
inovadora  LC nº  75/93.  7.  Afigura-se,  pois,  juridicamente  plausível  e,  mesmo,  inarredável,  o
conhecimento por esta Câmara de Coordenação e Revisão Criminal, para fins de homologação,
de promoção de arquivamento formulada nos autos de inquérito policial. 8. Na situação vertente, o
arquivamento  promovido  não  foi  conhecido  porque  este,  quando  fundado  em  Enunciado  ou
Orientação desta 2ª CCR, como é o caso dos presentes autos, não necessita de homologação
pelo  Colegiado.  9.  Aplicação  ao  caso  do  Enunciado  nº  68,  desta  2ª  CCR,  que  permite  o
arquivamento  dos  autos  quando  constatadas(a)  a  realização  de  saques  por  meio  de  cartão
magnético,  (b)  a  inexistência  de  renovação  da  senha,  (c)  a  inexistência  de  procurador  ou
representante legal cadastrado na data do óbito e (d) a falta de registro visual, cumulativamente, a
demonstrar  o  esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  ou  a
inexistência  de linha investigatória  potencialmente idônea. 10.  Não conhecimento da presente
remessa, reiterando os exatos termos do despacho proferido pelo Relator em 27/10/2016.

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

244. Processo: JF/CE-2007.81.00.017058-8-INQ Voto: 1272/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  PRÁTICA DOS  CRIMES  DE  VIOLAÇÃO  DE  CORRESPONDÊNCIA,
FURTO E ESTELIONATO. CP, ART. 151, §1º, INC. I; ART. 155 E ART. 171. EXTRAVIO DE MALA
POSTAL  DE  AGÊNCIA  DOS  CORREIOS.  POSTERIOR  UTILIZAÇÃO  FRAUDULENTA  DE
CHEQUES  E  CARTÕES  DE  CRÉDITOS  CONTIDOS  NA  MALA  POSTAL  EXTRAVIADA.
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS QUE PODEM ELUCIDAR OS
FATOS.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para
apurar a prática dos crimes previstos nos artigos 151, §1º, inc. I; 155 e 171, todos do Código
Penal, em razão do extravio de Mala Postal expedida em 30.12.2005 no Centro de Tratamento de
Encomenda  CTE, Leopoldina/SPM e destinada ao Centro de Distribuição Domiciliária  CCD de
Papicu/DR/CE,  com  a  posterior  utilização  fraudulenta  de  cheques  e  cartões  de  crédito  que
compunham os objetos SEDEX da referida mala postal. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu  o  arquivamento  do  inquérito  embasado  na  inviabilidade  de  identificação  dos
responsáveis pela autoria do delito. 3. O Juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará
discordou  da  manifestação  do  Procurador  da  República  por  constar  nos  autos  diligências
investigatórias  a  ser  realizadas,  que  podem  melhor  esclarecer  os  fatos  e  possibilitar  a
identificação da autoria delitiva. 4. A promoção de arquivamento de procedimentos criminais deve
ser  acolhida  somente  por  ausência  de  elementos  mínimos  que  indiquem  a  autoria  e  a
materialidade delitiva ou ainda por inexistência de crime. Não é, contudo, a situação descrita no
apuratório. 5. Como ressaltado na decisão que determinou a remessa dos autos a este Colegiado,
diversas  pessoas,  funcionários  dos  correios  e  citadas  nos  autos,  que  poderiam  trazer
esclarecimentos importantes à investigação, deixaram de ser localizadas e inquiridas acerca dos
fatos.  6.  Arquivamento prematuro. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal.

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

245. Processo: JF/CE-2008.81.00.010114-5-INQ Voto: 965/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Inquérito  Policial.  Possíveis  crimes  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º).  Trata-se  de  inquérito
instaurado para apurar o cometimento de fraudes contra o INSS, a partir de denúncia anônima
noticiando que políticos do Município de General Sampaio/CE estariam falsificando documentos
de terceiros com a intenção de facilitar-lhes a obtenção de aposentadorias rurais. A falsificação
ocorria  mediante  a  promessa  de  voto  ao  candidato  anunciado.  Promoção  de  arquivamento
fundada na impossibilidade,  após esgotadas todas as vias investigativas  de se obter  indícios
mínimos de autoria e materialidade suficientes para ensejar a propositura de eventual ação penal.
Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos que teriam ocorridos no ano de
2008. A única pessoa indicada como beneficiada pelo esquema de fato é beneficiária de uma
pensão por morte de cônjuge, regularmente concedida pelo INSS. No decorrer das investigações,
verificou-se que a pessoa apontada como principal responsável pelas fraudes, era titular de um
benefício  obtido  com suspeita  de fraude,  referente  a  este  fato  foi  requisitada  instauração  de
inquérito policial para apuração. Realizadas todas as diligências instrutórias mediante oitivas de
todos os possíveis  envolvidos,  servidores do INSS e da análise de todos os documentos,  as
suspeitas  não  foram  comprovadas.  Informação  do  INSS  sobre  a  inviabilidade  técnica  de
identificação  dos  benefícios  de  natureza  rural  com  base  em  documentação  assinada  pelo
investigado.  Impossibilidade  de  novas diligências.  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.

246. Processo: JF-JAL-0000534-21.2016.4.03.6124-
INQ

Voto: 1328/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 24ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
JALES/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de roubo (CP, artigos 157, § 2°, II e 251). Subtração de valores
da Caixa Econômica Federal  e do Banco do Brasil,  mediante explosão de caixas eletrônicos.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Imagens  da  câmera  de  segurança  de
estabelecimento comercial próximo ao local capturaram a imagem de um veículo Fiat/Palio de cor
branca,  localizado posteriormente  abandonado,  e  que  fora  roubado em data anterior  ao fato,
conforme Boletim de Ocorrência juntado aos autos. Ausência de elementos suficientes da autoria
delitiva pela inexistência de suspeitos, ausência de testemunha ou pela falta de outros elementos
técnicos formadores de convicção (fragmentos papiloscópicos, imagens, vestígios biológicos, etc).
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que
não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas
provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

247. Processo: JF/MOC-0006398-
61.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 1256/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º).  Suposto  recebimento  de
parcelas  de  seguro-desemprego durante  vínculo  trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, IV). Inexistência de indícios de que o investigado tenha percebido alguma renda
resultante  de  vínculo  trabalhista  durante  o  período  em  que  contemplado  com  o  seguro-
desemprego.  Constatou-se  apenas  a  realização  de  alguns  bicos  no  período.  Ausência  de
documentação formal própria da relação de emprego. Mera ocorrência de pagamentos de valores
típicos de remuneração por serviços esporádicos e pontuais. Ausência de dolo. Homologação do
arquivamento.

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

248. Processo: JF/MOC-0006416-
82.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 1231/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de roubo (CP, art. 157, § 2°, I e II) praticado contra Agência dos
Correios, consistente em abordagem a funcionário da referida agência, tendo os autores levado o
dinheiro do caixa e a CPU onde era armazenada as imagens do circuito interno de segurança.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos suficientes da autoria
delitiva pela inexistência de suspeitos, ausência de testemunha ou pela falta de outros elementos
técnicos formadores de convicção (fragmentos papiloscópicos, imagens, vestígios biológicos, etc).
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que
não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas
provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

249. Processo: JF/PR/CUR-5006948-
45.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 1257/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, II).
MPF:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. CPP, ART. 28. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N° 19 DA 2ª
CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível
crime previsto no artigo 2º, II, da Lei nº 8.137/90, praticado pelo preposto de empresa que teria
deixado de recolher o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre trabalho assalariado. 2. O il.
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, tendo em vista que os
créditos  tributários  encontram-se  com  a  exigibilidade  suspensa  em  razão  de  parcelamentos
regulares junto à Secretaria da Receita Federal e à Procuradoria da Fazenda Nacional. 3. O MM.
Juiz Federal determinou a suspensão do feito, pelo prazo de 180 dias, após o qual deveria ser
intimado o MPF para diligenciar  acerca da situação do débito.  4.  Oposição de Embargos de
Declaração pelo membro do MPF, o qual foi acolhido, em parte, pelo Magistrado Federal, para
determinar a remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP. 5. A Lei nº 12.382/11
acrescentou o § 1º ao art. 83 da Lei n° 9.430/1996, que estabelece: Na hipótese de concessão de
parcelamento  do  crédito  tributário,  a  representação  fiscal  para  fins  penais  somente  será
encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento.
6. Desse modo, havendo a rescisão do parcelamento tributário, de acordo com o § 1º do art. 83 da
Lei nº 9.430/1996, a Receita Federal encontra-se obrigada a fazer a comunicação ao Ministério
Público para o prosseguimento da persecução penal. 7. Aplicação do Enunciado nº 19 da 2ª CCR.
8. Insistência no arquivamento.

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

250. Processo: JF-RN-0000908-42.2016.4.05.8400-
IP

Voto: 1367/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL NO 
RIO GRANDE DO NORTE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º DA LEI N. 9.613/98). MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C LC N. 75/93, ART.
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62-IV). PREMATURIDADE DO ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  1.  Trata-se  de  inquérito  policial
instaurado para apurar a ocorrência do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/98),
tendo em vista a comunicação do COAF relatando Operações financeiras realizadas no Brasil e
no exterior com o possível objetivo de ocultar valores de origem criminosa. 2. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  por  entender  que  não  há  justa  causa  para  a
persecução penal pela prática de lavagem de dinheiro e/ou outro delito, considerando a ausência
de dados sobre eventuais crimes antecedentes, inexistência de elementos suficientes acerca da
suposta estratégia de branqueamento de capitais e inviabilidade prática da adoção de diligências
complementares. 3. O Juiz Federal, por sua vez, entendeu prematura a conclusão do membro do
MPF, pois  as investigações ainda pendem de importantes diligências a serem realizadas,  em
virtude  da  não  identificação  da  origem  efetiva  dos  valores  movimentados  e  relatados  pelo
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF. Remessa dos autos à 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal. 4. Necessário o
prosseguimento das diligências no sentido de esclarecer a origem dos recursos movimentados,
para  que  se  possa  afastar,  com  segurança,  a  possível  prática  do  crime  em  comento.  5.
Arquivamento  prematuro.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

251. Processo: JFRS/SLI-5002750-
98.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1259/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO
DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para
apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal, em virtude
da apreensão de mercadorias de origem estrangeira, iludindo o pagamento de tributos federais no
valor de R$ 725,13. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito
com base no princípio da insignificância. 3. O MM. Juiz Federal discordou das razões expendidas
pelo  órgão  ministerial  por  entender,  no  caso,  inaplicável  o  princípio  da  insignificância  ante  a
reiteração  da  conduta  delitiva.  4.  Notícia  de  reiteração  da  prática  delitiva  (registro  de  outros
procedimentos  administrativos  com  apreensão  de  mercadorias).  Circunstância  penalmente
relevante. 5. Precedentes do STF e do STJ. 6. Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR: Admite-
se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração
da conduta. 7. Designação de outro membro 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

252. Processo: JF-SOR-0003664-95.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 1258/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO
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DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para
apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal, em virtude
da apreensão de mercadorias de origem estrangeira, iludindo o pagamento de tributos federais no
valor de R$ 8.119,09. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito
com base no princípio da insignificância. 3. O MM. Juiz Federal discordou das razões expendidas
pelo  órgão  ministerial  por  entender,  no  caso,  inaplicável  o  princípio  da  insignificância  ante  a
reiteração  da  conduta  delitiva.  4.  Notícia  de  reiteração  da  prática  delitiva  (registro  de  outros
procedimentos  administrativos  com  apreensão  de  mercadorias).  Circunstância  penalmente
relevante. 5. Precedentes do STF e do STJ. 6. Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR: Admite-
se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração
da conduta. 7. Designação de outro membro 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

253. 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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI  Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA.  CPP,  ART.  28.  CONDUTA
TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos
da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 06 (seis) sementes de maconha (Cannabis
Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  dos  autos  entendendo  atípica  a  conduta.  3.  O MM.  Juiz  Federal  discordou  da
manifestação ministerial, considerando que os fatos configuram, em tese, o crime de tráfico de
entorpecentes. Aduziu, ainda, que A correta adequação típica da conduta, com o enquadramento
do infrator  como 'traficante'  ou 'usuário',  pressupõe a existência  de elementos probatórios ou
indiciários seguros, aptos a sustentar a adoção de um ou outro entendimento. 4. A conduta do
investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/06, diante da importação de insumo ou
matéria-prima  para  a  produção/confecção  do  entorpecente.  Precedente  STJ  (AgRg  no  Resp
1442224/SP,  Rel.  Min.  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  Dje  13/06/2016).  5.
Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo
e  posterior  revenda  da  substância  entorpecente,  a  conduta  do  investigado  reveste-se  de
potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  que  será  devidamente  avaliada  na  instrução
processual. 6. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

254. Processo: JF/SP-0002458-64.2015.4.03.6104-
INQ

Voto: 1448/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI Nº 11.343/06.  IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. (LC 75, ART. 62,  IV) NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  DA  PARTE.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  RECORRIDA.  REMESSA  DOS  AUTOS  AO  CONSELHO
INSTITUCIONAL DO MPF. 1. Inquérito Policial para apurar a suposta prática do crime previsto no
art.  33, c/c art.  40, I,  ambos da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 10 (dez)
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sementes  de  maconha  (Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  Promoção  de
arquivamento  com  base  na  atipicidade  da  conduta.  3.  A MM.  Juíza  Federal  discordou  da
manifestação ministerial, por entender que os fatos configuram, em tese, o crime do art. 33, I, da
Lei  nº  11.343/2006 4.  Na  663ª  Sessão Ordinária,  realizada  em 17/10/2016,  a  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão, deliberou, à unanimidade, pela não homologação do arquivamento e
designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal. 5. Ciente da decisão,
o advogado da parte interpôs recurso perante o Conselho Institucional do MPF, alegando, em
síntese, que a decisão da 2ª CCR contraria o atual posicionamento adotado pelo Colegiado, uma
vez que no julgamento do processo nº 0008476-98.2014.4.03.6181 (IPL nº 2283/2013-3), decidiu
em caso análogo, pelo arquivamento, ademais da evidente atipicidade da conduta, vez que as
sementes  de  Cannabis  Sativa  (Maconha)  apreendidas  não  possuem  a  substância  proscrita
Tetrahidrocanabinol  (THC).  6.  Manutenção  da  deliberação  deste  Colegiado  exarada  na  663ª
Sessão de Revisão. Remessa dos autos ao Conselho Institucional do MPF.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  manutenção da
deliberação  deste  Colegiado  exarada  na  663ª  Sessão de  Revisão  e  Remessa dos  autos  ao
Conselho Institucional do MPF, nos termos 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

255. Processo: 1.19.001.000222/2016-61 Voto: 1181/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  artigo  168-A).  Supostas
irregularidades por parte do gestor do Município de Amarante do Maranhão/MA, no período de
2009  a  2013.  Falta  de  recolhimento  ao  INSS de  contribuições  previdenciárias  retidas  e  não
repassadas ao INSS.  Arquivamento  fundado na ausência  de constituição definitiva  do  crédito
tribuário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apropriação indébita previdenciária
(CP, art. 168-A). Ressalvando o ponto de vista pessoal, já reiteradamente manifestado de que se
trata de crime material (e.g., processo nº 1.25.007.000282/2014-64, 635ª Sessão, de 15/02/16),
acompanho o entendimento majoritário dos membros da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
segundo o precedente nº 1.29.000.003018/2015-84, da 640ª Sessão de Revisão, de 04/04/2016.
Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal.

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

256. Processo: DPF/AM-00625/2016-INQ Voto: 1319/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

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

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

257. 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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis fraudes em processo seletivo para ingresso em cursos de medicina de
instituições particulares de ensino superior. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da 2ª  CCR).  O fato  de as instituições privadas de ensino superior  se sujeitarem ao Sistema
Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996),
por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, tendo em vista que a eventual fraude em
vestibular para ingresso em instituições particulares de ensino superior não ofende diretamente
bens,  serviços ou interesses da União.  Precedentes:  STF  CJ 6517, Rel.  Min.  Moreira Alves,
Tribunal  Pleno,  DJ 26/04/1985 p.  05889.  STJ  CC 1.893/SP,  Rel.  Min.  Assis  Toledo,  Terceira
Seção, DJ 03/06/1991, p. 7405; CC 350/RS, Rel. Min. Cid Flaquer Scartezzini, Terceira Seção, DJ
04/12/1989, p. 17877. 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.

258. Processo: JF-JAL-0000910-07.2016.4.03.6124-
INQ

Voto: 1242/2017 Origem: GABPRM1-CARJ - 
CARLOS ALBERTO DOS RIOS 
JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 273, §1°-B, do CP. Investigado que
manteve em depósito, para vender, medicamento sem registro na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de
indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  a  justificar  a  competência  da  Justiça  Federal.
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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

259. Processo: SRPF-AP-00175/2016-INQ Voto: 1313/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato majorado em detrimento do Fundo Municipal de
Saúde de Mazagão/AP, uma vez que o investigado teria continuado percebendo sua remuneração
mesmo após seu recolhimento ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Possível infração penal praticada contra a
município de Mazagão. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

260. Processo: 1.11.001.000023/2017-21 Voto: 1450/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de ameaça (CP, art. 147) cometido entre particulares. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2a CCR). Noticiante relata ter sido ameaçada pelo ex-companheiro, que disse
que a mataria, bem como tiraria a vida de sua mãe. 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.  Precedente:  IDC 200901212626, Laurita Vaz,  STJ  Terceira Seção, DJE
22/11/2010. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

261. Processo: 1.14.000.002886/2016-51 Voto: 1293/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de
produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais (CP, art. 273, §1°-B, I). Autuação da pessoa
jurídica investigada por fazer propaganda de produto para tratamento de gripe sem o registro na
ANVISA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). O fato de o produto não
ter registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não tem o condão, por si só, de
atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. A
competência da Justiça Federal  para o presente caso somente seria justificável se a conduta
delituosa atingisse, de forma direta, os bens, serviços ou interesses da União, o que não ocorre
no caso dos autos. Somente se verificaria a competência federal se o crime atingisse a própria
atividade  fiscalizatória  de  órgão  da  União   caso,  por  exemplo,  se  o  agente  impedisse  ou
obstaculasse a fiscalização por parte de servidores do MAPA. O fato de o MAPA ser o órgão
responsável  pelo  registro  dos  produtos  não  atrai  a  competência  federal  para  os  crimes
consistentes  na  sua  comercialização  sem  o  devido  registro.  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ,
Terceira  Seção:  CC  126.223/SP,  Dje  15/05/2013;  CC  119.594/PR,  DJe  18/09/2012;  CC
122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, DJe 01/02/2011.
Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº  1.34.006.000196/2014-52,  604ª  Sessão de  Revisão,  de
15/09/2014, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

262. Processo: 1.14.002.000280/2016-61 Voto: 1124/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada relatando supostos crimes praticados contra idoso. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Noticiante alega que é aposentado rural, porém o
seu cartão de saque do benefício, assim como a sua identidade original, estão na posse de sua
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vizinha e do esposo dela. Supostamente, a referida vizinha não entrega dinheiro algum ao idoso,
que informa ainda que foi agredido fisicamente por ela e pelos filhos dela. 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.

263. 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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de condutas delituosas por parte de representantes da sociedade
de  economia  mista  Companhia  Docas  do  Espírito  Santo   CODESA.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse
da União. Inteligência do Enunciado 42 da Súmula do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual
processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes
praticados em seu detrimento. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

264. Processo: 1.18.001.000497/2016-31 Voto: 1310/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 273, §1°-B, do CP. Autuação da pessoa
jurídica investigada por comercializar medicamentos sem registro na ANVISA. Revisão de declínio
de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de indícios  de  transnacionalidade  da
conduta  a  justificar  a  competência  da  Justiça  Federal.  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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

265. Processo: 1.18.003.000336/2016-28 Voto: 1290/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados
a  fins  terapêuticos  ou  medicinais  (art.  273,  CP)  imputada  a  empresa  particular,  que  estaria
expondo  a  venda  medicamento  sem  registro  na  ANVISA e  mantendo  em  depósito  produto
medicinal falsificado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). O fato de o
produto não ter registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não tem o condão,
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por si só, de atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em
apuração. A competência da Justiça Federal para o presente caso somente seria justificável se a
conduta delituosa atingisse, de forma direta, os bens, serviços ou interesses da União, o que não
ocorre no caso dos autos. Somente se verificaria a competência federal se o crime atingisse a
própria atividade fiscalizatória de órgão da União  caso, por exemplo, se o agente impedisse ou
obstaculasse a fiscalização por parte de servidores do MAPA. O fato de o MAPA ser o órgão
responsável  pelo  registro  dos  produtos  não  atrai  a  competência  federal  para  os  crimes
consistentes  na  sua  comercialização  sem  o  devido  registro.  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ,
Terceira  Seção:  CC  126.223/SP,  Dje  15/05/2013;  CC  119.594/PR,  DJe  18/09/2012;  CC
122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, DJe 01/02/2011.
Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº  1.34.006.000196/2014-52,  604ª  Sessão de  Revisão,  de
15/09/2014, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

266. Processo: 1.20.000.000346/2016-35 Voto: 971/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o uso de certidão negativa de débitos federais falsificada,
perante o DETRAN/MT. 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.

267. Processo: 1.21.001.000004/2017-59 Voto: 1298/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de alimentos e produtos
destinados a fins terapêuticos ou medicinais (CP, arts. 272 e 273) imputada a empresa particular.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -  2a CCR). O fato de o produto não ter
registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não tem o condão, por si só, de
atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. A
competência da Justiça Federal  para o presente caso somente seria justificável se a conduta
delituosa atingisse, de forma direta, os bens, serviços ou interesses da União, o que não ocorre
no caso dos autos. Somente se verificaria a competência federal se o crime atingisse a própria
atividade  fiscalizatória  de  órgão  da  União   caso,  por  exemplo,  se  o  agente  impedisse  ou
obstaculasse a fiscalização por parte de servidores do MAPA. O fato de o MAPA ser o órgão
responsável  pelo  registro  dos  produtos  não  atrai  a  competência  federal  para  os  crimes
consistentes  na  sua  comercialização  sem  o  devido  registro.  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ,
Terceira  Seção:  CC  126.223/SP,  Dje  15/05/2013;  CC  119.594/PR,  DJe  18/09/2012;  CC
122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, DJe 01/02/2011.
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Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº  1.34.006.000196/2014-52,  604ª  Sessão de  Revisão,  de
15/09/2014, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

268. Processo: 1.22.005.000389/2016-04 Voto: 1311/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MONTES CLAROS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Eventual fraude ao seguro DPVAT. 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.  Prejuízo  suportado  pelas  sociedades  seguradoras  conveniadas  responsáveis  pelo
pagamento. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedentes  da  2ª  CCR  (Procedimento  n°
1.00.000.001560/2013-59,  Voto n° 5113/2014, 601ª Sessão de Revisão,  25/7/2014) e do STJ,
Terceira Seção (CC nº 39.801/SP, DJ 1/2/2005 e CC nº 47.745/PB, DJ 30/3/2005). Homologação
do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

269. Processo: 1.22.006.000017/2017-41 Voto: 1317/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS DE MINAS-MG

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

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

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

270. Processo: 1.22.013.000320/2016-73 Voto: 1119/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática do crime previsto no art.  273,  §1°-B,  I,  do CP. Autuação da
pessoa jurídica investigada por fazer propaganda de produto (kit de limpeza para Notebook) sem
registro na ANVISA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). O fato de o
produto não ter registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não tem o condão,
por si só, de atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em
apuração. A competência da Justiça Federal para o presente caso somente seria justificável se a
conduta delituosa atingisse, de forma direta, os bens, serviços ou interesses da União, o que não
ocorre no caso dos autos. Somente se verificaria a competência federal se o crime atingisse a
própria atividade fiscalizatória de órgão da União  caso, por exemplo, se o agente impedisse ou
obstaculasse a fiscalização por parte de servidores do MAPA. O fato de o MAPA ser o órgão
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responsável  pelo  registro  dos  produtos  não  atrai  a  competência  federal  para  os  crimes
consistentes  na  sua  comercialização  sem  o  devido  registro.  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ,
Terceira  Seção:  CC  126.223/SP,  Dje  15/05/2013;  CC  119.594/PR,  DJe  18/09/2012;  CC
122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, DJe 01/02/2011.
Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº  1.34.006.000196/2014-52,  604ª  Sessão de  Revisão,  de
15/09/2014, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

271. Processo: 1.23.000.002478/2015-17 Voto: 1357/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/2003, art. 14), lesão
corporal e constrangimento ilegal (CP, arts. 129 e 146), atribuídos a empregados de empresa
privada, cometidos contra remanescentes de quilombolas da Comunidade São Sebastião Cipoal,
no Estado do Pará. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Informações
nos autos dão conta da instauração de Inquérito Civil, em trâmite na 8ª Promotoria de Justiça de
Castanhal/PA e  Inquérito  Policial  instaurado  pela  Polícia  Civil  do  Pará,  em 13/07/2016,  para
apuração dos conflitos existentes na Comunidade Cipoal,  dentre os quais os que envolvem a
citada  sociedade  empresarial.  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.

272. Processo: 1.23.007.000133/2017-12 Voto: 1309/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 273, §1°-B, do CP. Autuação da pessoa
jurídica investigada por comercializar medicamentos sem registro na ANVISA. Revisão de declínio
de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de indícios  de  transnacionalidade  da
conduta  a  justificar  a  competência  da  Justiça  Federal.  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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

273. Processo: 1.26.000.003228/2016-65 Voto: 1288/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime contra as relações de consumo (Lei  nº  8.137/90,  art.  7º,  IX),
cometido, em tese, pelos responsáveis legais de empresa privada, que estariam determinando a
venda de produtos fora do prazo de validade, ou seja, impróprios para o consumo. Revisão de
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declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). O fato de o produto não ter registro no
Ministério da Agricultura,  Pecuária  e Abastecimento não tem o condão, por si  só,  de atrair  a
competência  da  Justiça  Federal  para  o  processo  e  julgamento  do  delito  em  apuração.  A
competência da Justiça Federal  para o presente caso somente seria justificável se a conduta
delituosa atingisse, de forma direta, os bens, serviços ou interesses da União, o que não ocorre
no caso dos autos. Somente se verificaria a competência federal se o crime atingisse a própria
atividade  fiscalizatória  de  órgão  da  União   caso,  por  exemplo,  se  o  agente  impedisse  ou
obstaculasse a fiscalização por parte de servidores do MAPA. O fato de o MAPA ser o órgão
responsável  pelo  registro  dos  produtos  não  atrai  a  competência  federal  para  os  crimes
consistentes  na  sua  comercialização  sem  o  devido  registro.  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ,
Terceira  Seção:  CC  126.223/SP,  Dje  15/05/2013;  CC  119.594/PR,  DJe  18/09/2012;  CC
122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, DJe 01/02/2011.
Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº  1.34.006.000196/2014-52,  604ª  Sessão de  Revisão,  de
15/09/2014, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

274. Processo: 1.26.000.003442/2016-11 Voto: 960/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis práticas dos crimes previstos no art. 273, §1°-B, do CP. Autuação pela
ANVISA de pessoa jurídica, por fazer propaganda de produtos medicamentosos, alimentares, ou
sem registros,  contrariando as normas sanitárias vigentes.  Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Inexistência
de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas
ou empresas públicas.  Não há elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

275. Processo: 1.29.000.003632/2016-27 Voto: 1458/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  Relatório  de  Inteligência  Financeira  encaminhada pelo
COAF à Polícia Federal, dando conta de movimentações financeiras atípicas de pessoa jurídica.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Diligências realizadas pela DPF
evidencia fatos que podem estar relacionados com o crime de estelionato (CP, art. 171), haja vista
que  a  pessoa  jurídica  investigada  estaria,  no  caso,  lesionando  clientes  através  de  golpes
aplicados na venda de bens e no depósito de valores em conta vinculada a referida empresa.
Inexistência de materialidade quanto a fraude bancária eletrônica (fraude internet banking). 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
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Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

276. Processo: 1.29.001.000159/2016-16 Voto: 1318/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

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

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

277. Processo: 1.29.011.000250/2016-12 Voto: 1289/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155) contra particular. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 -  2a CCR).  A vítima teria perdido o cartão da Caixa Econômica
Federal  CEF com os respectivos dados da senha e realizado transferências indevidas. Ausência
de prejuízo à CEF, tendo em vista que a movimentação financeira não foi realizada mediante
fraude. 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. Precedente: CC
201001666670, Marco Aurélio Bellizze, STJ - Terceira Seção, DJE 06/03/2014. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

278. Processo: 1.30.001.000212/2017-49 Voto: 1291/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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 recebido uma ligação de São Paulo, informando
que constava um débito em seu nome, junto a empresa operadora de telefonia celular, solicitando
ainda,  o  número  do  seu  CPF.  Nesse  momento,  se  deu  conta  de  que  era  uma  fraude.  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.

279. Processo: 1.30.001.005252/2016-04 Voto: 1125/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares mediante
campanha de doação fraudulenta.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Investigados teriam realizado evento beneficente, sem ter prestado conta sobre o valor
arrecadado. 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.

280. Processo: 1.30.005.000442/2016-97 Voto: 1174/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possíveis descontos indevidos na folha de
pagamento de militar da reserva, que seriam justificados pelos órgãos internos da Marinha como
descontos com serviços de saúde, supostamente inexistentes. Revisão de declínio (Enunciado nº
32  da  2ª  CCR).  Possível  crime  de  estelionato  militar  (CPM,  art.  251).  O crime  em questão,
classificado como crime militar em sentido impróprio, pois previsto tanto na legislação castrense
(art. 251 do CPM), quanto na legislação penal comum (art. 171 do CP), tem por objeto jurídico
tutelado ofendido o patrimônio público sujeito à administração militar.  Competência da Justiça
Militar para processar e julgar a ação penal, nos termos do art. 9º, inc. III, a, do Código Penal
Militar. Precedentes do STF (HC 109574, Primeira Turma, DJe-246 17-12-2012. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

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

281. Processo: 1.30.009.000209/2016-74 Voto: 1315/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime previsto no art. 171, § 2º, IV, do CP ou contra a propriedade industrial (Lei nº 9.279/96).
Venda de óculos falsificados, por meio da internet, em prejuízo de particular. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Não há constatação nos autos sobre a procedência
estrangeira  da  mercadoria.  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.

282. Processo: 1.30.017.000018/2017-94 Voto: 1369/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima em Sala de Atendimento ao Cidadão.
Suposto crime de ameaça (CP,  art.  147)  cometido  entre  particulares.  Revisão  de declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Noticiante relata ter sido ameaçado, em sua residência
por três homens armados. 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.
Precedente:  IDC  200901212626,  Laurita  Vaz,  STJ   Terceira  Seção,  DJE  22/11/2010.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

283. Processo: 1.31.000.001219/2016-70 Voto: 1314/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime  de  estelionato.  Relato  de  que  terceiro,  utilizando-se  de  dados  do  noticiante  e  de
documentos falsos, teria tentado obter vantagem indevida em seu prejuízo. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Eventual crime praticado em detrimento de particular.
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

284. Processo: 1.31.000.001703/2015-18 Voto: 1312/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
estelionato (CP, art. 171). Advogado teria obtido vantagem indevida de sua cliente. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo ao patrimônio de particular. Inexistência
de lesão a bens, serviços ou interesse da União. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução. Precedente da 2ª CCR
(Procedimento nº 1.23.000.001748/2013-01, 617ª Sessão, de 6/4/2015, unânime). Homologação
do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

285. Processo: 1.33.003.000538/2016-63 Voto: 1370/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4°, II), estelionato (CP, art.
171) e falsificação de documento público (CP, art.  297) em face do Banco do Brasil  S.A e do
particular titular da conta corrente da qual  foram sacados os valores.  Revisão de Declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Possível uso de documentos falsos para o saque de
valores  depositados  pelo  Juízo  em  agência  da  sociedade  de  economia  mista.  Ausência  de
prejuízo a bem, serviço ou interesse direto e específico da União ou de suas entidades. Aplicação
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da Súmula 42/STJ: 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. Carência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal. 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.

286. Processo: 1.34.001.000614/2017-02 Voto: 1122/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática do crime previsto no art.  273,  §1°-B,  I,  do CP. Autuação da
pessoa  jurídica  investigada  por  fazer  propaganda  de  produtos  para  saúde  sem  registro  na
ANVISA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). O fato de o produto não
ter registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não tem o condão, por si só, de
atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. A
competência da Justiça Federal  para o presente caso somente seria justificável se a conduta
delituosa atingisse, de forma direta, os bens, serviços ou interesses da União, o que não ocorre
no caso dos autos. Somente se verificaria a competência federal se o crime atingisse a própria
atividade  fiscalizatória  de  órgão  da  União   caso,  por  exemplo,  se  o  agente  impedisse  ou
obstaculasse a fiscalização por parte de servidores do MAPA. O fato de o MAPA ser o órgão
responsável  pelo  registro  dos  produtos  não  atrai  a  competência  federal  para  os  crimes
consistentes  na  sua  comercialização  sem  o  devido  registro.  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ,
Terceira  Seção:  CC  126.223/SP,  Dje  15/05/2013;  CC  119.594/PR,  DJe  18/09/2012;  CC
122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, DJe 01/02/2011.
Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº  1.34.006.000196/2014-52,  604ª  Sessão de  Revisão,  de
15/09/2014, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

287. Processo: 1.34.001.007168/2016-78 Voto: 1294/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa em Sala de Atendimento ao Cidadão.
Suposta prática de crime de exercício ilegal da medicina (CP, art. 282). Noticiante informa que
investigado,  que  já  responde  em liberdade  pelo  delito  mencionado,  teria  prosseguido  com a
realização de atendimento em diversos hospitais da capital e arredores. Aduz ainda que o autor
logrou  se  cadastrar  perante  o  CRM/MG  fora  do  tempo  do  revalida.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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.

288. Processo: 1.34.001.007730/2016-63 Voto: 1229/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Apresentação de atestado médico ideologicamente falso
a  empresa  privada.  Inexistência  de  indícios  de  que  o  atestado  tenha  sido  apresentado  pela
investigada perante órgãos ou entes federais. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente do STJ:
CC  119.939/PR,  Rel.  Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe  07/05/2012.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

289. Processo: 1.34.003.000498/2016-12 Voto: 1296/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime contra as relações de consumo (Lei  nº 8.137/90, art.  7º,  VII),
cometido,  em  tese,  pelos  representantes  legais  de  empresa  privada.  Suposta  realização  de
publicidade irregular ao divulgar medicamentos de venda sob prescrição médica e de produtos
sem registro perante a ANVISA, expondo o consumidor a erro ou confusão quanto à natureza,
qualidade ou serviço do produto em questão. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da  2ª  CCR).  O  fato  de  o  produto  não  ter  registro  no  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento não tem o condão, por si só, de atrair a competência da Justiça Federal para o
processo e julgamento do delito em apuração. A competência da Justiça Federal para o presente
caso somente seria justificável se a conduta delituosa atingisse, de forma direta, os bens, serviços
ou  interesses  da  União,  o  que  não  ocorre  no  caso  dos  autos.  Somente  se  verificaria  a
competência  federal  se o  crime atingisse a  própria  atividade fiscalizatória  de órgão da União
caso, por exemplo, se o agente impedisse ou obstaculasse a fiscalização por parte de servidores
do MAPA. O fato de o MAPA ser o órgão responsável pelo registro dos produtos não atrai  a
competência federal para os crimes consistentes na sua comercialização sem o devido registro.
Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  a  justificar  a  competência  da  Justiça
Federal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 126.223/SP, Dje 15/05/2013; CC 119.594/PR, DJe
18/09/2012; CC 122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR,
DJe 01/02/2011. Precedente da 2ª CCR: Processo nº 1.34.006.000196/2014-52, 604ª Sessão de
Revisão, de 15/09/2014, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

290. Processo: 1.34.006.000025/2017-76 Voto: 1449/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação em Sala de Atendimento ao Cidadão que
narra a falta de vagas nas creches, em período integral, às crianças residentes no Município de
Arujá/SP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não se vislumbra, nas
condições expostas na representação, a ocorrência real de qualquer ato que possa, ao menos em
tese,  ser  tipificado como ilícito  penal de competência  federal.  Não ocorrendo,  com a infração
penal,  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas,  não  se  firma  a  competência  da  Justiça  Federal,  e,
consequentemente,  falece  atribuição  ao  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
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Ministério Público Estadual.

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

291. Processo: 1.34.006.000037/2017-09 Voto: 1307/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de ameaça ocorrido entre particulares (CP, art.  147). Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

292. Processo: 1.34.011.000017/2017-51 Voto: 1316/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º-B, I, do CP. Representantes legais de
empresa privada teriam feito propaganda de produto sem registro na ANVISA. Revisão de declínio
de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de indícios  de  transnacionalidade  da
conduta a justificar a competência da Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 120843/SP. Rel.
Min. Laurita Vaz. Terceira Seção. DJe de 27/03/2012). Inexistência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

293. Processo: 1.34.011.000039/2017-11 Voto: 1308/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 273, §1°-B, do CP. Autuação da pessoa
jurídica investigada por produzir e comercializar medicamentos que, embora possuam registro na
ANVISA,  foram  fabricados  em  desacordo  com  o  modelo  aprovado.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta
a justificar a competência da Justiça Federal. 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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294. Processo: 1.34.011.000644/2016-19 Voto: 1297/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime contra as relações de consumo (Lei  nº 8.137/90, art.  7º,  VII).
Empresa privada estaria realizando propaganda indevida ao divulgar produto em sítio eletrônico,
com indicações de uso em saúde, sem registro perante a ANVISA, expondo o consumidor a erro
ou confusão quanto à natureza, composição, procedência e qualidade do produto em questão.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). O fato de o produto não ter
registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não tem o condão, por si só, de
atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. A
competência da Justiça Federal  para o presente caso somente seria justificável se a conduta
delituosa atingisse, de forma direta, os bens, serviços ou interesses da União, o que não ocorre
no caso dos autos. Somente se verificaria a competência federal se o crime atingisse a própria
atividade  fiscalizatória  de  órgão  da  União   caso,  por  exemplo,  se  o  agente  impedisse  ou
obstaculasse a fiscalização por parte de servidores do MAPA. O fato de o MAPA ser o órgão
responsável  pelo  registro  dos  produtos  não  atrai  a  competência  federal  para  os  crimes
consistentes  na  sua  comercialização  sem  o  devido  registro.  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ,
Terceira  Seção:  CC  126.223/SP,  Dje  15/05/2013;  CC  119.594/PR,  DJe  18/09/2012;  CC
122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, DJe 01/02/2011.
Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº  1.34.006.000196/2014-52,  604ª  Sessão de  Revisão,  de
15/09/2014, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

295. Processo: 1.34.043.000358/2016-78 Voto: 1287/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa em Sala de Atendimento ao Cidadão.
Possível crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Noticiante informa que casal investigado teria ofertado
planos ou contas de empresa privada, prometendo-lhe rendimentos plausíveis. Após realizar o
investimento mediante depósito de quantia na conta da investigada, a empresa anunciou que
estava em decadência  e que se fundiria com outra  empresa.  A vítima procurou o casal  para
resgatar  seus  rendimentos.  Investigados  se  comprometeram  a  devolver  mensalmente
determinado valor a noticiante, todavia devolveram apenas uma parcela e mudaram de endereço
e o número de telefone que a vítima utilizava para contactá-los. 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.

Outras deliberações(Declínio)

296. Processo: SRPF-AP-00420/2013-INQ Voto: 1171/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
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COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes previstos nos arts. 12, 14 e 18 da Lei nº 10.826/2003. Arma de
fogo registrada em nome da Polícia  Militar  do Amapá e localizada em posse de terceiros na
Guiana Francesa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios da
autoria de eventual crime de tráfico internacional de armas, tendo em vista que as diligências
realizadas não identificaram quem teria exportado a pistola. Inexistência de diligências capazes de
modificar  o  panorama  probatório  atual.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento. 2) Crimes de posse e
porte ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14). Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 33 da 2ª CCR). O Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o
processo e julgamento dos crimes de porte ou posse ilegal de arma de fogo, que continua sendo
da Justiça Estadual.  Precedentes STJ,  Terceira  Seção:  CC 128.616/PR,  DJe 18/03/2015;  CC
132.061/PR,  DJe  18/12/2014.  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

297. Processo: 1.31.000.000952/2015-96 Voto: 977/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao  Cidadão  do  MPF,  acerca  do  descumprimento  das  condições  estipuladas  em contrato  de
trabalho, por agência de modelos de Porto Alegre com extensão no Rio de Janeiro. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios da prática de crime
contra a organização do trabalho. Não há referência a fraude ou violência contra o trabalhador,
elementares típicas da maioria dos crimes descritos nos arts. 197 a 207 do CP, em especial o
delito de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art.  203). Ausência de elementos
mínimos para se definir a repercussão penal sobre os fatos. Verifica-se, por ora, a ocorrência de
irregularidades trabalhistas, de modo que eventuais demandas coletivas que decorram dos fatos
descritos são de atribuição do Ministério Público do Trabalho. Caso, eventualmente, o MPT apure
indícios da prática de algum ilícito criminal, o Ministério Público Federal será comunicado para a
tomada das medidas cabíveis. Recebimento da promoção de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR) como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Homologação do arquivamento e
remessa de cópias ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 84, II, da LC nº 75/93.

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

Homologação de Arquivamento

298. Processo: DPF/AM-00518/2014-INQ Voto: 1353/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Trata-se de Inquérito
Policial inicialmente instaurado para apurar denúncia formulada por e-mail ao MPF, noticiando a
possível prática de crimes licitatórios praticados em pregão eletrônico realizado pela EMBRAPA.
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Ao final das investigações, apurado que não houve a propalada fraude no procedimento licitatório,
concluiu a autoridade policial  pelo indiciamento dos denunciantes na conduta de denunciação
caluniosa por terem dado causa a instauração do IPL imputando aos servidores da EMBRAPA a
prática de crimes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representantes da empresa
participante do certame no decorrer do processo de pregão eletrônico entenderam que estava
havendo favorecimento à empresa concorrente, em desacordo com os preceitos da Lei 8.666/93,
enviando e-mail ao MPF em 12.12.2013, solicitando providências. Isso porque o e-mail enviado
pela  comissão  de  licitação,  em  resposta  ao  questionamento  enviado  pela  empresa  que  os
indiciados representavam, no que tange ao reenvio de proposta por outra licitante, se demonstrou
extremamente genérico, não esclarecendo, explicitamente, o fato que levou a comissão licitatória
a receber e reconhecer a validade da segunda proposta enviada pela empresa concorrente. Logo,
os  indiciados  julgaram ter  direito  violado  e recorreram à  garantia  constitucional  do  direito  de
petição, de boa fé noticiando os fatos que pensavam estar sendo praticado. Não configuração do
delito quando alguém se encontra em situação conflituosa e reporta à autoridades com atribuições
para apurar os fatos. Falta de elementos que demonstrem ter o autor da representação ciência da
inocência dos representados. Atipicidade da conduta. Ausência de justa causa para a persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

299. Processo: DPF/RO-0091/2016-INQ Voto: 1344/2017 Origem: GABPR5-LGM - LUIZ 
GUSTAVO MANTOVANI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime  previsto  no  art.  296,  §  1º,  III,  do  CP.  Sindicato  teria  utilizado
indevidamente, em sua página na internet, logomarca do INMETRO. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que a marca do INMETRO não buscava ludibriar ou
enganar terceiros que viessem a acessar o site, uma vez que a utilização foi feita com a finalidade
de fazer referência a vídeos relacionados a referida instituição pública. Materialidade delitiva não
evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

300. Processo: DPF-UDI-00144/2015-INQ Voto: 1154/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial.  Sentença trabalhista que declarou a existência de vínculo trabalhista entre o
reclamante e a reclamada. Possíveis crimes de omissão de anotação em CTPS (CP, art. 297, §
4º) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  1)  O crime de  omissão  de  anotação  em CTPS (CP,  art.  297,  §  4º)  é
absorvido pelo crime do art. 337-A, ambos do Código Penal, já que a conduta omissiva foi meio
para a consumação da sonegação da contribuição previdenciária. Essa posição 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).  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. 2) Quanto ao crime de sonegação
de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), apurou-se que todas as obrigações decorrentes da
condenação trabalhista foram cumpridas, conforme comprovante de pagamento da GPS em nome
do reclamado. Nesse caso, ocorrendo o pagamento integral  das contribuições previdenciárias
tem-se supressão da pretensão punitiva do Estado pela consequente extinção da punibilidade,
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nos termos do art. 9º, § 2º da Lei n. 10.684/2003. 3) Homologação do arquivamento.

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

301. Processo: DPF-UDI-00260/2014-INQ Voto: 1299/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Contrariedade relacionada ao horário de intervalo
intrajornada da testemunha. Flexibilização dos horários intrajornada, razão pela qual os horários
variam, dia a dia, conforme os serviços e demandas diárias. Sentença que julgou improcedente o
pedido de intervalo intrajornada, fundada em outros elementos de prova existentes nos autos.
Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. Não configuração de crime. Precedentes do
STJ: AgRg no REsp 1269635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2013;
AgRg no REsp 1121653/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Homologação
do arquivamento.

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

302. Processo: DPF-UDI-00444/2016-INQ Voto: 1300/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de tráfico de drogas (Lei  11.343/2006, art.  33 c/c art.  40,  I).
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  A investigada  remeteu  pelos  Correios
aproximadamente 820g de droga (cocaína) para o exterior.  Realizadas diligências pela Polícia
Federal. Embora demonstrada a materialidade, não há elementos suficientes da autoria delitiva.
Verifica-se que o servidor dos Correios responsável pela postagem da correspondência faleceu e
não foi possível identificar a suposta remetente ou o destinatário do entorpecente. Esgotamento
das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

303. 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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  desenvolvimento  clandestino  de  atividade  de
telecomunicações. Lei nº 9.472/97, art. 183. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Suposta prática de exercício de atividade clandestina de telecomunicações por investigado,
consistente na utilização de uma estação móvel instalada em seu caminhão nas proximidades do
município  de  Oeiras/PI,  com  transmissores  de  potência  máxima  de  20  Watts.  Bem  jurídico
tutelado pela norma  a segurança dos meios de telecomunicações  não sofreu qualquer espécie
de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente
ofensiva. Atipicidade do fato. Incidência do princípio da insignificância. Precedentes: STF, HC nº
115.729/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/02/2013; STJ, RHC 55.743/RO,
Rel.  Min.  Gurgel De Faria,  Quinta Turma, DJe 28/04/2015. Ausência de justa causa para dar
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prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

304. 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

Ementa: Inquérito Policial. Deputado estadual, após a divulgação do resultado da eleição presidencial de
2014, teria incitado o movimento separatista das regiões Sul e Sudeste do restante do país e o
preconceito contra os nordestinos, por meio da rede social Facebook. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Constatação de que o conteúdo veiculado na rede social,  embora
inadequado, não ultrapassou os limites do direito de expressão do pensamento de seu autor.
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.

305. Processo: 1.10.000.000008/2017-21 Voto: 1235/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Cópia  de
sindicância  enviada  pela  Corregedoria  do  MP/AC  em  que  se  apurou  notícia  veiculada  em
03/01/2016 por programa televisivo acerca de autoridades e até pessoas falecidas que recebiam
imóveis advindos do programa da reforma agrária. Investiga-se nos presentes autos a conduta de
uma esposa de Procurador de Justiça que após investigações do MPE verificou constar como
beneficiária do INCRA desde dezembro de 2000. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
A área  concedida  à  investigada  pertencia  ao  imóvel  desapropriado  pelo  INCRA para  fins  de
reforma agrária. Na época do cadastro perante o INCRA (1.999) a investigada, em que pese ter
acostado certidão de casamento com o Procurador de Justiça, informou que na composição da
renda  familiar  não  existiam  valores  oriundos  do  trabalho  assalariado,  omitindo  a  renda  dos
vencimentos do seu esposo, o que pode ter contribuído para a concessão dos lotes da reforma
agrária, tendo em vista que o critério da renda familiar recebe pontuação maior quanto menor
forem os  proventos  recebidos  pela  família.  Assim,  a  investigada  teria  omitido  e  inserido  em
documento  público,  declarações  que  alteraram a  verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante.
Entretanto, trata-se de fato ocorrido no ano de 1999. Pena máxima cominada em abstrato de 05
(cinco)  anos  de  reclusão.  Prazo  prescricional  de  12  anos  (CP,  art.  109,  III).  Prescrição  da
pretensão punitiva. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

306. Processo: 1.11.000.000834/2016-51 Voto: 1228/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8137/90, art. 2º, II). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Responsável legal por empresa teria deixado de recolher
tributos  referentes  a  fatos  geradores  ocorridos  entre  outubro/2008  e  dezembro/2011.  Pena
máxima prevista de 2 anos. Prazo prescricional de 4 anos. Decurso desse prazo. Prescrição da
pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  V).  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).
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Homologação do arquivamento.

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

307. Processo: 1.12.000.000080/2016-01 Voto: 1243/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).
Descumprimento  de  determinações judiciais  por  parte  do Secretário  de  Saúde do Estado  do
Amapá  e  do  Representante  do  Sistema  Único  de  Saúde   SUS,  quanto  ao  fornecimento  de
medicamentos  necessários  para  o  tratamento  de  pacientes  usuários  do  sistema.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Abertura de processo administrativo para
cumprimento  da  decisão  judicial.  Falta  dos  medicamentos  naquela  unidade  da  federação,
tornando-se necessário contatar com matriz de outro Estado para fornecimento. Informação da
Secretaria de Saúde do Estado que a demora se deu por conta de questões burocráticas. Trata-se
de  medicamento  de  alto  custo,  com  demanda  mínima  naquele  Estado  e  os  investigados
empregaram esforços para cumprir as determinações judiciais. Familiar do paciente informou ao
MPF que os medicamentos foram entregues. Ausência de prova de dolo na conduta. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

308. Processo: 1.14.000.002264/2016-22 Voto: 1120/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação na Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta
ocorrência de criação de perfil falso em rede social. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, IV). A criação de um perfil falso em rede social pode ser considerada uma prática comum nos
tempos atuais.  No caso em específico,  não foi  provado qualquer prejuízo ou lesão de direito
decorrente do fato noticiado. Atipicidade da conduta investigada. Inexistência de justa causa para
o prosseguimento da ação. Homologação de arquivamento.

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

309. Processo: 1.14.000.003148/2016-21 Voto: 1194/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação subscrita por servidor aposentado da Universidade Federal da
Bahia   UFBA,  noticiando  a suposta  prática  de abuso  de autoridade,  perseguição  e violência
arbitrária  na  realização  de  sua  perícia  médica  e  posterior  concessão  de  aposentadoria  por
invalidez,  atribuída  a  médicos psiquiatras  e  outros servidores daquela  Instituição.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de ação de anulação de aposentadoria por
invalidez  contra  a  UFBA,  autuada  na  Justiça  Federal,  tramitando  em  grau  de  recurso.  São
diversas as postulações já feitas pelo representante para adoção de medidas criminais contra os
responsáveis por sua aposentadoria por invalidez como servidor/professor da UFBA, em razão de
diagnóstico de doença mental, todas com promoção de arquivamento. O representante se limita a
fazer  acusações genéricas,  sem indicar  sequer  um acontecimento  concreto,  além de  não  ter
oferecido qualquer indício de prova de suas alegações, tratando-se de meras acusações que não
oferecem base  para  a  deflagração  de uma apuração  criminal.  Ausência  de  justa  causa  para
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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.

310. Processo: 1.14.003.000003/2017-29 Voto: 1306/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime previsto na Lei nº 13.146/2015, por meio da internet
(grupo  no  aplicativo  Whatsapp).  O  noticiante  teria  sido  chamado  de  quatro  olhos,  por
possivelmente ter que usar óculos em razão de alegada, mas não especificada, deficiência visual.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de ofensa relevante o suficiente para
configurar ilícito penal. 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.

311. Processo: 1.15.000.003248/2016-10 Voto: 1241/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §3º).
Recebimento indevido de benefício previdenciário, no período de 06/1994 a 02/1996, no qual a
beneficiária  não  comprovou  devidamente  o  vínculo  empregatício  no  período  de  11/1987  a
07/1990. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido há mais de 20 (vinte)
anos. Pena máxima cominada em abstrato de 05 (cinco) anos de reclusão. Prazo prescricional de
12 anos (CP, art. 109, III). Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade (CP, art. 107,
IV). Homologação do arquivamento.

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

312. Processo: 1.16.000.000730/2016-61 Voto: 1350/2017 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: MATÉRIA: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime tipificado no art. 1º, § 2º, da Lei nº
9.455/97,  relatado por  meio de manifestação apresentada perante a Sala  de Atendimento ao
Cidadão do MPF do Rio  de  Janeiro.  Segundo o documento  anônimo,  militares  encarcerados
seriam vítimas de tratamentos degradantes, supostamente praticados por oficiais superiores, com
a finalidade de impedi-los de comunicar os atos ilícitos às autoridades e Membros do Ministério
Público Militar estariam se omitindo diante dos mencionados atos. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Informações da Procuradora-Chefe da Procuradoria de Justiça Militar do Rio
de Janeiro, elucidou que os militares foram inquiridos na 6ª PJM, por Procurador de Justiça Militar,
a fim de instruir o Procedimento de Investigação do MPM, arquivado na PGM. A instauração do PI
também  decorreu  de  um  documento  anônimo  que  narrava  a  ocorrência  de  tratamentos
degradantes  aos  militares  custodiados  nas  dependências  do  25º  Batalhão  Logístico.  Pelo
Comando  foi  informado  que  certas  restrições  a  materiais  são  impostas  pela  legislação,
especialmente aqueles que possam se tornar armas ou servir de apoio ao suicídio; que as visitas
são regulares; as refeições servidas aos presos são as mesmas e nos mesmos horários que os
demais militares da unidade e que, à época, somente havia uma cela em uso no Batalhão, de
aproximadamente  três  metros  quadrados  e  regularmente  inspecionada.  Em  depoimentos
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prestados perante o MPM, no dia 16/12/2015, os militares acautelados, negaram, de maneira
harmônica, a ocorrência de torturas, ou quaisquer outras irregularidades nas carceragens do 25º
Batalhão Logístico. Consta ainda, relatório de vistoria do Promotor de Justiça Militar que realizou
inspeção  na  unidade,  em  07/05/2015,  atestando  as  regularidades  na  Unidade,  com  o
procedimento arquivado e homologado pela  CCR do MPM.  Inexistência  de qualquer  conduta
omissiva por parte de membros do MPM, órgão responsável pela apuração. 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.

313. Processo: 1.16.000.004251/2016-13 Voto: 1337/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
comunicando possível veiculação de vídeo na internet com suposta incitação à intervenção militar
e retorno do Estado totalitário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise do
vídeo, constatou-se que se trata de meras críticas políticas, cobertas pelo direito à liberdade de
expressão. Homologação do arquivamento.

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

314. Processo: 1.16.000.004286/2016-52 Voto: 1323/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto abuso de autoridade  praticado  por  Contra-Almirante  da Marinha do
Brasil  em desfavor  de seu subordinado.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal.  Competência  da Justiça  Militar  para processar e  julgar  a  ação  penal,  nos
termos dos artigos 9º, inc. II, a, e 174 do Código Penal Militar. Remetidas cópias do inteiro teor
dos autos ao Ministério Público Militar para adoção das 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.

315. Processo: 1.17.000.001340/2016-71 Voto: 1260/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do TRT-17ª Região para apurar possível crime
contra  a  honra  dos  servidores  que  conduziram  pregão  eletrônico,  praticado  por  empresa
desclassificada no certame, que teria afirmado que haveria indícios de que o edital  teria sido
conduzido de forma a direcionar como vencedora empresa concorrente. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de lesividade delituosa na conduta da empresa investigada.
O  próprio  TRT  entendeu  que  a  assertiva  feita  fora  mal  redigida  e,  em  razão  disso,
incompreendida, asseverando não ter havido o propósito de afirmar condução ou direcionamento
da licitação para favorecer determinada empresa. Trata-se de mera irresignação estampada na
missiva  contra  critério  de  julgamento  levado  a  efeito  em  procedimento  licitatório.  Não
caracterização de crime contra  a  honra.  Atipicidade da conduta investigada. Homologação de
arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

316. Processo: 1.17.000.001544/2016-10 Voto: 1199/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e/ou fraude à execução (CP, arts. 179 e 330).
Execução fiscal de dívida ativa em que foram penhoradas 17 (dezessete) chapas de granito de
propriedade do executado, nomeado depositário dos bens, em 10/11/2005. Requerida a alienação
dos  bens  penhorados  por  meio  de  hasta  pública  essa  não  se  deu  diante  das  dificuldades
encontradas pela leiloeira oficial na localização e apreciação dos bens. Após, o executado indicou
à Oficiala de Justiça designada, o local onde os bens se encontravam, uma marmoraria de sua
propriedade, mesmo local em que se realizou a penhora dos bens. A oficiala certificou que, na
ocasião, visualizou por meio de um buraco no portão a existência de um terreno coberto por mato
e placas de mármore/granito ao fundo, sendo impossível, no entanto, precisar a quantidade e a
especificação do material. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pois bem, verifica-
se nos autos que a alienação dos bens penhorados somente foi requisitada após o transcurso de
09 (nove) anos do ato de constrição. No caso, a morosidade na efetivação da execução foi causa
determinante para que esta restasse frustrada. Não é razoável o executado suportar o ônus da
conservação dos bens por quase uma década, sendo o valor da execução considerado ínfimo R$
2.077,59.  Ademais,  conforme  consta,  os  bens  encontravam-se  no  mesmo  local  em  que
penhorados, não sendo de fácil transporte e manutenção dada a quantidade e peso das placas de
mármores. Não resta evidenciado que a conduta do executado tenha contribuído para a frustração
da  hasta  pública,  não  subsistindo  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

317. Processo: 1.17.000.002474/2016-17 Voto: 1225/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da Corregedoria Regional de Polícia Federal com
sugestão de arquivamento de notícia-crime que relata fatos de forma praticamente ininteligíveis.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Comunicação demasiadamente genérica e
desconexa  que  não  pode,  sequer,  ser  considerada  verdadeira  representação,  não  indicando
qualquer  ato  concreto  a  embasar  o  início  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

318. Processo: 1.19.000.002034/2016-87 Voto: 1178/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de cópia de Ata de Audiência de processo que tramita na
Justiça do Trabalho, noticiando possível irregularidade na filiação de testemunha com entidade
sindical, em razão de vínculo trabalhista firmado com ente municipal. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Competência da Justiça Estadual. Fatos igualmente
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comunicados ao Ministério  Público Estadual,  ao Ministério  Público do Trabalho e Emprego, à
Receita Federal e à Superintendência do INSS, pelo próprio Juízo 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

319. Processo: 1.20.000.001474/2016-04 Voto: 1324/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8137/90, art. 2º, II).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Responsável legal por empresa teria deixado
de recolher tributos referentes a fatos geradores ocorridos entre fevereiro/2010 e dezembro/2012.
Pena máxima prevista de 2 anos. Prazo prescricional de 4 anos. Decurso desse prazo. Prescrição
da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  V).  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).
Homologação do arquivamento.

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

320. Processo: 1.20.004.000049/2017-31 Voto: 1334/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta fraude em certame. Candidatos ao ENEM foram encontrados portando
fones de ouvido durante a realização da prova. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Embora tenha sido constatado os fones de ouvido na posse dos examinados, no momento em
que foram ao banheiro,  não há elementos suficientes que apontem para a prática de fraude.
Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

321. Processo: 1.22.000.000050/2017-21 Voto: 1180/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Solicitação  de  providências  envolvendo
processo de inventário e causa contra empresas privadas que teriam invadido terrenos do espólio,
bem como relato de venda de mercadorias com utilização de caixa dois. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Comunicação demasiadamente genérica e desconexa, não indicando
qualquer  ato  concreto  a  embasar  o  início  de  investigação  criminal.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

322. Processo: 1.22.000.004358/2016-64 Voto: 974/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  contra  a  honra  praticado  por  meio  da  rede  mundial  de
computadores. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF, por
pessoa não identificada, noticiando o uso de um perfil falso em rede social Facebook para difamar
e ofender  várias pessoas que  seriam contrárias ao partido  que sagrou  vencedor  nas últimas
eleições  à  Presidência  da  República.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Possíveis crimes de ação penal privada (CP, art. 145). Fatos inseridos na órbita de interesses
exclusivamente  particulares.  Informação  do  Sistema  Nacional  de  Pesquisas  e  Análise
SNP/SINASSPA da  impossibilidade  de  qualificação  do  pesquisado  ante  a  insuficiência  das
informações fornecidas. Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal
e, consequentemente, de justa causa para o prosseguimento do feito. Injustificável remessa dos
autos ao Ministério Público Estadual. Homologação do arquivamento.

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

323. Processo: 1.23.000.000915/2016-31 Voto: 1339/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de supressão de documento público (CP, art.
305), consistente no extravio de alvará judicial de levantamento da quantia de R$ 69,36, expedido
pela Justiça Federal do Estado do Pará. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC nº 75/93).
Elementos coligidos revelam que a Vara Federal já tomou as providências de cancelamento do
alvará e comunicação à instituição financeira,  não havendo registro  de qualquer  prejuízo aos
cofres  públicos  nem  ao  processo  judicial.  Ausência  de  justa  causa  para  prosseguimento  da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

324. Processo: 1.23.000.001399/2012-38 Voto: 1338/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Relatório de Inteligência Financeira  RIF encaminhado pelo
COAF, gerado em razão de relato de autoridades neozelandeses a respeito dos investigados.
Segundo informado, os investigados teriam descrito às referidas autoridades uma operação de
venda de uma mina no Brasil pelo valor de US$ 30 milhões. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Não se identificou qualquer movimentação relativa aos supostos trinta milhões
de  dólares.  Ausência  de  informação  que  justifique  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

325. Processo: 1.23.000.001796/2015-52 Voto: 958/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 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 20 (vinte) casos, sob alegativa da inviabilidade da investigação quanto à autoria delitiva, diante
do tempo já decorrido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Casos em que as
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parcelas dos benefícios previdenciários 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. Homologação do arquivamento.

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

326. Processo: 1.23.000.003522/2016-89 Voto: 1239/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  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 oito (08)
casos,  sob  alegativa  da  inviabilidade  da  investigação  quanto  à  autoria  delitiva.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Casos em que as parcelas dos benefícios previdenciários
foram  recebidas  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.  Aplicação  do  Enunciado  68  da  2ª  CCR/MPF.
Homologação do arquivamento.

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

327. Processo: 1.23.002.000493/2016-83 Voto: 1335/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, comunicando a suposta prática de crime contra a honra entre particulares, por meio
da rede mundial de computadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime cuja
ação  penal  somente  se  procede  mediante  queixa  (CP,  art.  145).  Ausência  de  atribuição  do
Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,  consequentemente,  de justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

328. Processo: 1.25.000.003452/2016-94 Voto: 1227/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 297, §4º do Código Penal. Falsificação
de  documento  público  em  razão  da  não  anotação  de  vínculo  empregatício  do
empregado/reclamante  em  sua  CTPS,  no  período  de  28/04/2008  a  03/01/2010.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Reconhecimento posterior do vínculo trabalhista pela
Justiça do Trabalho. Inexistência de dolo contemporâneo à suposta conduta delitiva por parte do
investigado, que pautava sua conduta na crença de que não havia o vínculo trabalhista na relação
de prestação de serviços que mantinha com o empregado/reclamante, que atuava como corretor
inscrito no CRECI e recebia pagamento de comissões pelos negócios intermediados. Ausência de
indícios de fraude. Homologação do arquivamento.

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

127/194



Ata da 673ª Sessão de Revisão                                                                                                                                  PGR-00072874/2017

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

329. Processo: 1.25.000.004214/2016-04 Voto: 1224/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de corrupção eleitoral (Código Eleitoral, art. 299). Durante comício,
Prefeito candidato à reeleição teria pronunciado que sua empresa de eventos promoveu inúmeros
shows de artistas famosos e prometeu que traria diversos artistas em outras ocasiões. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os fatos noticiados não demonstram a prática do núcleo
do tipo criminal de forma concreta e dirigida a eleitores determinados, com o fim específico de
obter voto em troca de dádiva. Promessa genérica e direcionada a um grupo indeterminado de
pessoas. Homologação do arquivamento.

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

330. Processo: 1.25.000.004232/2016-88 Voto: 1172/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da Corregedoria Regional de Polícia Federal com
sugestão de arquivamento de notícia-crime que relata possível prática de crime de divulgação de
informações sigilosas (CP, art. 153, §1º-A) referentes a processo que tramita na Justiça Federal
do Paraná. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62, IV).  Constatou-se que, apesar do
processo  correr  em segredo  de justiça,  por  conter  informações fiscais,  as peças  processuais
supostamente divulgadas indevidamente (despacho, denúncia e acolhimento da denúncia) não
possuem informações sigilosas aptas a comprometerem o sigilo fiscal do noticiante. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

331. Processo: 1.25.000.004449/2016-98 Voto: 1343/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90,
art.  1º).  Constatação  de  indícios  de  irregularidades  em ações  relacionadas  ao  Programa  de
Alimentação do Trabalhador  PAT. Discrepância entre o valor médio do benefício-alimentação e os
valores pagos pela empresa investigada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
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.

332. Processo: 1.25.016.000112/2015-51 Voto: 1292/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado a partir de representação na qual noticia a prática,
em tese,  de  crime de patrocínio  simultâneo  ou tergiversação  (CP,  art.  355,  parágrafo  único).
Investigada teria patrocinado ações trabalhistas contra o município de Kaloré/PR e após a sua
nomeação como procuradora jurídica do referido município, teria substabelecido seus processos à
suposta  sócia,  passando  a  representar  o  município  nos  mesmos  processos.  Revisão  de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas diligências,  verifica-se que a atuação da
causídica  nos  autos  encerrou  antes  de  sua  nomeação  ao  cargo  público.  Ausência  de
materialidade delitiva. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

333. Processo: 1.26.008.000066/2016-33 Voto: 1286/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE S.AG./PALMARE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de desobediência (CP, art. 330) atribuído a
representante de Cartório de Registro Civil que teria descumprimento ordem judicial de remessa
de certidão de óbito de pessoa que cumpria execução penal. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Informações de que a ordem judicial foi efetivamente cumprida, ainda que
intempestivamente.  Não  verificação  de  dolo  no  atraso  do  cumprimento  da  ordem  judicial.
Homologação do arquivamento.

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

334. Processo: 1.29.000.003450/2016-56 Voto: 1121/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão. Notícia teratológica. Imputação de diversos ilícitos aos auditores fiscais do Ministério da
Agricultura desprovida de verossimilhança. Noticiante alega que sofreu perseguições por parte de
diversos órgãos no município onde reside e em outras instâncias do Estado do Rio Grande do Sul.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Alegações desconexas dirigidas de maneira
genérica  ao  referido  órgão  público,  sem  qualquer  elemento  que  justifique  o  início  de  uma
investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

335. Processo: 1.29.001.000015/2017-41 Voto: 1302/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  descaminho  ou  contrabando.  Embalagens de  inseticida  e
fungicida foram encontradas ao lado de um motel em Bagé/RS. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Inexistência de elementos mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes
de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
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arquivamento.

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

336. Processo: 1.29.002.000043/2015-96 Voto: 1340/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90,
art. 1º), praticado, em tese, por representantes de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Recurso interposto pelo contribuinte na esfera administrativa. 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.

337. Processo: 1.29.002.000532/2016-29 Voto: 1173/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Apreensão de suplementos em estabelecimento comercial. Supostos crimes de
contrabando, descaminho e contra as relações de consumo. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art.  62, IV). Concluiu a perícia que os suplementos apreendidos não possuem em sua
formulação substância de uso proscrito ou de uso controlado no Brasil,  o que afasta possível
crime de contrabando. Atipicidade quanto a suposta prática do crime de descaminho, tendo em
vista que o investigado comprovou a importação lícita dos produtos.  Quanto a possível  crime
contra as relações de consumo, em razão da constatação de que as embalagens dos produtos
não estavam de acordo com as prescrições legais, o fato já é objeto de ação penal que tramita na
Segunda Vara da Comarca de Caxias do Sul/RS. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

338. Processo: 1.29.011.000011/2017-43 Voto: 1331/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Possível recebimento
indevido de benefício do Programa Bolsa Família. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Após diligências,  constatou-se que não houve qualquer irregularidade no recebimento do
referido benefício. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

339. Processo: 1.30.001.005009/2016-88 Voto: 1330/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
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SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  previsto  no  art.  20,  §  2º,  da  Lei  nº  7.716/89,  em razão  de
comentários  feitos  pelo  investigado,  por  meio  da  rede  social  Facebook,  com  conteúdo
supostamente discriminatório em relação a religião da noticiante. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Após análise do conteúdo das mensagens, não se constatou qualquer prática
de preconceito ou discriminação religiosa. 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.

340. Processo: 1.34.021.000099/2016-33 Voto: 1342/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90,
art. 1º). Suposta emissão de notas fiscais falsas por parte de administrador de empresa privada.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  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.

341. Processo: 1.34.030.000163/2016-77 Voto: 1333/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JALES-SP

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto  crime de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Beneficiária  do
Programa Bolsa Família teria efetuado uma doação de R$ 150,00 para o custeio de sua própria
campanha  eleitoral,  o  que  vislumbraria  possível  desnecessidade  na  obtenção  do  benefício.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). O valor da doação, por si só, não indica
ocorrência do crime de estelionato, uma vez que sua pequena monta representa apenas fração do
que auferido  no  ano  com o  benefício.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Eventual  ilícito
eleitoral já está sendo investigado em sede própria. Homologação do arquivamento.

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

342. Processo: 1.36.001.000178/2016-16 Voto: 976/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do
Código Penal) 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 e indícios de irregularidades tributárias
de  pouca  relevância  em  relação  àqueles  usualmente  trabalhados  pelo  órgão  fiscalizador.
Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído. Natureza material do delito. Súmula
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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.

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

343. Processo: JF-APAREC-0002384-
70.2016.4.01.3504-PET

Voto: 1092/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
APARECIDA DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Recebimento de valores creditados
por pessoas que haviam efetuado pagamento de boletos de cobranças fraudulentos em nome de
empresas  sacadoras  que  não  contrataram os  serviços  de  cobrança.  A conta  que  recebia  os
depósitos era mantida na Caixa Econômica Federal.  O Procurador da República promoveu o
declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual com base na ausência de prejuízo
suportado pela CEF. Discordância do Juiz Federal por entender que houve ofensa a serviço e a
interesse da empresa pública federal. Aplicação do art. 28 do CPP. Os fatos narrados demonstram
que a fraude cometida atingiu patrimônio de particulares, visto que estes, sem saber, efetuavam o
pagamento dos boletos fraudulentos, os quais estavam em nome de pessoas jurídicas privadas. A
circunstância de a conta na qual eram depositados os valores pagos ser da CEF não atrai  a
competência federal, uma vez que o prejuízo é dos particulares que efetuaram os pagamentos,
acreditando  estarem  direcionados  aos  cedentes  descritos  nos  boletos,  e  não  receberam  a
contrapartida do produto ou serviço. No caso, a ofensa a interesse e a serviço foi da pessoa
jurídica privada que constava como cedente nos boletos fraudulentos emitidos. 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.

344. Processo: SRPF-AP-00277/2016-INQ Voto: 1085/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de furto (art. 155 do CP). Subtração de mercadorias pertencentes
a  pessoa  jurídica  privada  do  terminal  de  cargas  do  Aeroporto  Internacional  de  Macapá/AM.
Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Diligências preliminares apuraram que haveria
investigação  na  Polícia  Civil  do  Estado  sobre  os  fatos.  Infração  praticada  contra  particular.
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

345. Processo: DPF/JZO/BA-00229/2014-INQ Voto: 1081/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
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FEDERAL DE PAULO AFONSO/BA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA E  USO  DE  DOCUMENTO
FALSO (CP,  ART.  298  C/C 304).  MPF:  PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C A LC, ART. 62, IV). CRIME QUE SE CONSUMA
INDEPENDENTEMENTE DA EFETIVA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. DELITO DE NATUREZA
FORMAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência dos
crimes previstos nos arts. 298 c/c 304, ambos do Código Penal, mediante a apresentação, em
processo  judicial,  de  declaração  de união  estável  ideologicamente  falsa,  com o  fim de  obter
benefício previdenciário de pensão por morte, o qual foi concedido por sentença. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que, conforme apurado nos
autos  previdenciários,  a  investigada,  de  fato,  conviveu  em  união  estável  com  o  segurado
instituidor. Além disso, não houve a comprovação de que a falsificação teria sido efetivada pela
investigada  e  consoante  o  disposto  na  Súmula  n.  17  do  STJ,  quando  o  falso  se  exaure  no
estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvida, não havendo que se falar na
prática de uso de documento falso. 3. O Juízo Federal  discordou do entendimento ministerial,
realçando que, embora não tenha sido cometido, em tese, o crime de estelionato previdenciário,
foi praticado o crime de uso de documento falso (CP, art. 304), que apenas seria absorvido pelo
delito de estelionato caso este tivesse efetivamente ocorrido. 4. Com efeito, o crime de falsidade
ideológica  consuma-se  com  a  simples  potencialidade  do  dano  visado  pelo  agente,  não  se
exigindo,  portanto,  para  sua  configuração  a  efetiva  ocorrência  de  prejuízo.  5.  Ainda  que  o
documento falso não tenha sido imprescindível para a obtenção do benefício previdenciário, foi
utilizado pela investigada com esse intuito. 6. Os crimes de falsificação e uso de documento falso
são  crimes  formais,  logo  independem  da  efetiva  ocorrência  da  obtenção  de  proveito  ou  da
produção do dano advindo da falsificação e/ou de seu uso para sua configuração, consumando-se
no momento e lugar em que o agente efetivamente utiliza o documento, consciente da falsidade.
Desse modo, caracterizada a sua natureza formal e dispensado o efetivo prejuízo, o delito de
falso consuma-se, tão somente, com a inserção do falso no documento. Precedentes do STJ: HC
nº 162.418/DF; RHC nº 19.201/RS. 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para dar prosseguimento à persecução penal.

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

346. Processo: JF/CE-0001031-04.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 1127/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  racismo,  previsto  no  art.  20,  §2º  da  Lei  nº  7.716/89,
consistente na divulgação de mensagens de discriminação e ódio racial por meio da rede mundial
de computadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Perfil utilizado
para a prática do crime é de propriedade de indivíduo que tem residência em Kirksville, Missouri,
nos Estados Unidos. O site utilizado para a propagação das mensagens está hospedado nos
EUA.  Considerando  procedimentos  de  averiguação  preliminar  anteriormente  analisados,
constatou-se  que  a  Jurisdição  americana  não  acolhe  pedidos  de  cooperação  internacional
envolvendo crimes de preconceito e raça, conforme I Emenda Constitucional,  por entender se
tratar  de  liberdade  de  expressão  assegurada  pela  Constituição  daquele  país,  o  que
instrumentalmente  impede  a  colheita  de  elementos  capazes  de  direcionar  uma  investigação.
Inviabilidade de investigação criminal para identificação da pessoa que utilizou o site (IP, data e
hora). Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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347. Processo: JF/CE-0005740-48.2016.4.05.8100-
PIMP

Voto: 1209/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  expediente  oriundo  da  Gerência
Executiva do INSS, comunicando suposta prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171,
§3º).  Recebimento  indevido  de  aposentadoria  por  invalidez  após o  óbito  da  respectiva  titular
referente  ao  período  de  01/09/2012  a  30/09/2012.  Promoção de  arquivamento  embasada na
aplicação do princípio da insignificância, com menção ao quanto disposto na Orientação nº 4 da 2ª
CCR/MPF. Discordância do Juízo da 11ª Vara Federal de Fortaleza/CE. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c  art.  62,  IV,  da  LC nº  75/93.  Saque  de  apenas  uma parcela  do  benefício.  Conduta
materialmente atípica. Incidência do princípio da insignificância. Valores utilizados, em regra, para
custear  despesas  com  dívidas,  medicação  e  funeral  do  titular  do  benefício.  Observância  da
Orientação nº 4 da 2ª CCR/MPF. Insistência no arquivamento.

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

348. Processo: JF-FRA-0002572-73.2015.4.03.6113-
INQ

Voto: 1165/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros de origem
estrangeira. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Aplicação do art.
28  do  CPP c/c  art.  62,  IV  da  LC 75/93.  Conforme a  Orientação  nº  25/2016 da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se
adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
de condutas que cobra a persecução penal. No presente caso, foram apreendidos apenas 130
(cento  e  trinta)  maços  de  cigarros  de  origem estrangeira  e  não  há  notícia  de  reiteração  da
conduta, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada.
Manutenção do arquivamento.

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

349. Processo: JF/MOC-0006439-
28.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 1234/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART.
334-A,  §  1º,  b).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE  NO  CASO.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  É  certo  que  a  natureza  do  produto
introduzido clandestinamente no país   cigarros  impõe maior  rigor  na adoção do princípio da
insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua
comercialização  no  território  nacional.  2.  Segundo  a  Orientação  nº  25/2016  da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando de cigarros,
quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros,
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. 3. A importação de 160
(cento e sessenta) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita
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do produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que deve ser
dado prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de contrabando. 4. Designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

350. Processo: JFRJ/GON-0002275-
84.2009.4.02.5117-INQ

Voto: 1425/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
SÃO GONÇALO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de estelionato (CP, art.  171, §3º).  Saque irregular de valores
depositados  na  Caixa  Econômica  Federal,  a  título  de  precatórios  judiciais,  em  razão  de
condenação no bojo de processo judicial  que tramitou perante a 29ª Vara Federal  do Rio de
Janeiro,  ocorrido  em fevereiro  de  2009.  Revisão  de  arquivamento  (LC n.  75/93,  art.  62,  IV).
Verificou-se que a Caixa Econômica arcou com o prejuízo no valor total de R$ 66.475,86 a título
de ressarcimento ao titular do crédito. Diligências. Apuração administrativa confirmou que a fraude
foi efetuada mediante apresentação de documento falso. Laudo grafotécnico constatou uso de
assinatura falsa para a  realização do saque.  Funcionários que realizaram o atendimento não
ofereceram informações que pudessem contribuir para a identificação dos agentes. A CEF não
preservou imagens do dia dos fatos. Inexistência de diligências aptas a possibilitar a identificação
do(s) autor(es) do crime, tendo em vista o decurso de tempo e a impossibilidade de identificação
dos  agentes,  uma  vez  que  as  ações  foram  efetuadas  mediante  uso  de  documento  falso.
Homologação do  arquivamento,  sem prejuízo  do disposto  no art.  18 do Código de Processo
Penal.

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

351. Processo: JF-RJ-PIMPCR-0507490-
85.2016.4.02.5101

Voto: 973/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
N. 7.492/86, ART. 4º E ART. 12). ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DO NÃO ENQUADRAMENTO DA
CONDUTA AO TIPO PENAL. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93,
ART.  62,  IV).  NECESSIDADE  DE  DILIGÊNCIAS  COMPLEMENTARES  CAPAZES  DE
ESCLARECER  OS  FATOS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apuração da prática dos crimes de
deixar o administrador de apresentar documentos de sua responsabilidade e de gestão temerária
(Lei n. 7.492/86, art. 4º e art. 12), consistente na suposta má gestão de recursos de empresa de
assistência médica privada, com base em documentação envida pela Agência Nacional de Saúde.
2.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  ausência  de  enquadramento  da  conduta  dos  ex-
administradores no tipo penal. 3. Discordância do Magistrado. 4. No caso em exame, há indícios
do cometimento, dentre outros, dos delitos de gestão temerária ou mesmo gestão fraudulenta,
tendo em vista as informações amplamente trazidas aos autos. 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.

352. Processo: JF/SP-0001786-53.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 618/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI  Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA.  CPP,  ART.  28.  CONDUTA
TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos
da  Lei  n°  11.343/2006,  tendo  em  vista  a  apreensão  de  15  (quinze)  sementes  de  maconha
(Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  A il.  Procuradora  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento dos autos entendendo atípica a conduta. 3. Discordância do MM. Juiz
Federal, sob o fundamento de que a correta adequação típica da conduta, com o enquadramento
do infrator  como 'traficante'  ou 'usuário',  pressupõe a existência  de elementos probatórios ou
indiciários  seguros,  aptos  a  sustentar  a  adoção  de  um  ou  de  outro  entendimento,  sendo
inadmissível,  no  exercício  do  poder-dever  da  persecução  penal,  invocar  a  suposição  ou  a
presunção como argumentos hábeis a justificar a inatividade do aparato repressivo do Estado. 4.
A conduta do investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/06, diante da importação de
insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente. Precedente STJ (AgRg no
Resp 1442224/SP, Rel.  Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Dje 13/06/2016).  5.
Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo
e  posterior  revenda  da  substância  entorpecente,  a  conduta  do  investigado  reveste-se  de
potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  que  será  devidamente  avaliada  na  instrução
processual. 6. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

353. Processo: JF/SP-0009317-25.2016.4.03.6181-
PCD

Voto: 1051/2017 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. 

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

354. Processo: DPF/PHB/PI-00002/2014-INQ Voto: 1179/2017 Origem: GABPRM1-EFS - ERON 
FREIRE DOS SANTOS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME DE ESTELIONATO
NA  MODALIDADE  TENTADA  OBJETIVANDO  RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE  PRÊMIO  DE
LOTERIA FEDERAL (CP, ART. 171 C/C ART. 14, II). INVESTIGADO DENUNCIADO POR MESMO
DELITO PRATICADO ATRAVÉS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO PARA
DECLARAR  A ATRIBUIÇÃO  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM  ARAGUAÍNA/TO.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar tentativa de fraude à empresa pública federal consistente
na utilização de documentação falsa objetivando o recebimento indevido de prêmio da loteria
federal  (CP,  art.  171  c/c  art.  14,  II).  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  em Parnaíba/PI
encaminhou os autos à Procuradoria da República de Araguaína/TO, ao argumento de que o ora
investigado já havia sido denunciado em ação penal intentada pelo MPF em Araguaína, na qual
se investiga uma associação criminosa que participou de uma fraude em loteria federal na cidade
de  Tocantinópolis/TO,  estando  a  competência  firmada  naquele  juízo  por  prevenção.  3.  O
Procurador  da  República  oficiante  em Araguaína/TO suscitou  o  presente  conflito  negativo  de
atribuições,  ante  a  constatação  de  que,  embora  o  suposto  autor  do  delito  sob  investigação
também esteja envolvido nos fatos denunciados na Ação Penal em curso no Juízo da Vara Única
de  Araguaína/TO,  ainda  não foram colhidos  elementos  suficientes  naquele  procedimento  que
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indique tratar-se da mesma associação criminosa ou ainda que tenha sido adotado o mesmo
modus  operandi  aptos  a  justifica  eventual  reunião.  4.  O  investigado  neste  inquérito  já  foi
denunciado em ação penal que investiga esquema fraudulento consistente na subtração de cerca
de R$ 73.000.000,00 de conta contábil para pagamento de concurso de prognóstico em desfavor
da agência da CEF em Tocantinópolis/TO. 5.  Considerando tratar-se de circunstâncias fáticas
similares,  há  fortes  fundamentos  para  que  as  investigações  sejam  efetivadas  pela  PRM-
Araguaína/TO, visto que os elementos trazidos evidenciam que o investigado detém inclinação
para o cometimento desse tipo de fraude em loteria, sendo mais útil e eficaz a continuidade das
investigações naquele  município,  visto  ser  bastante  crível  a existência  de fato de associação
criminosa articulada para a prática do crime em comento, sendo o investigado um dos envolvidos.
6.  Pelo  conhecimento  do  presente  conflito  negativo  de  atribuições  e,  no  mérito,  por  sua
procedência para reconhecer a atribuição da Procuradoria da República em Araguaína/TO.

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

355. Processo: 1.00.000.017230/2016-28 Voto: 1094/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A REITERAÇÃO  DA CONDUTA DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar a suposta prática
do crime tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de mercadorias estrangeiras
pela empresa investigada. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com
fundamento no princípio da insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados estar abaixo
do montante de R$ 20.000,00, estipulado pela Portaria n. 75/2012 (R$ 1.156,82, R$ 12.511,55, R$
1.848,92, R$ 1.614,20, R$ 4.120,99, R$ 2.682,03, R$ 3.394,51, R$ 709,98). 3. Discordância do
Magistrado,  em razão  da  habitualidade  na  prática  da  conduta  delituosa  de  três  investigados.
Quanto aos demais agentes, acolheu a promoção. 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 apenas em relação
aos três investigados que possuem reiteração da conduta delituosa.

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.

356. Processo: 1.24.000.000866/2016-07 Voto: 1164/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DE SONEGAÇÃO FISCAL NOTICIADA POR JUÍZO
EXECUTIVO FISCAL (LEI Nº 8.137/90). ARQUIVAMENTO POR PRESCRIÇÃO. REVISÃO (LC
75/93, ART. 62, IV). REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS QUE PODEM DAR CONHECIMENTO DE
DELITOS  POSTERIORES,  OCORRIDOS  NO  CURSO  DA  EXECUÇÃO  FISCAL.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação
formulada pelo Juízo da 3ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo/PB, por meio da qual encaminha
cópias de Ação de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Nacional em desfavor de empresa
privada e de seus respectivos sócios-administradores. No bojo do executivo fiscal foi deferido o
pedido  de  indisponibilidade  de  bens  da  empresa  e  dos  sócios,  sendo  determinado  o
encaminhamento das peças para se apurar a existência de possível crime fiscal. 2. O Procurador
da  República  oficiante,  sem  realizar  diligência  mínima,  promoveu  o  arquivamento  do  feito,
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considerando que, por se tratar de execução fiscal ajuizada em 1992, a constituição definitiva do
crédito tributário antecedeu a sua inscrição em dívida ativa e quaisquer condutas descritas na Lei
n. 8.137/90 já estariam abarcadas pela prescrição. 3. No caso dos autos, em que pese a ação de
execução fiscal ter sido proposta em 1992 e, de fato,  a constituição do crédito tributário nela
executado ter sido constituído em data anterior, podem ter ocorrido outros delitos fiscais no curso
da execução, ocultação de bens, fraude ao credor ou outros crimes até mesmo não fiscais. 4.
Necessidade de ser oficiada a Receita Federal de modo a averiguar se há alguma irregularidade
ou  procedimento  administrativo  fiscal  em nome daqueles  executados  que  possam evidenciar
alguma fraude ou ardil.  Além disso,  poder-se-ia requisitar  informações ao Juízo representante
para se ter conhecimento se foi cumprida a indisponibilidade de bens deferida e esclarecimentos
concretos acerca de possíveis condutas ilícitas que poderiam ser imputadas aos investigados, já
que a decisão judicial não faz descrição fática nesse aspecto, porém circunstâncias peculiares do
processo podem ter levantado a suspeita do juízo a este respeito. 5. Aplicação do Enunciado nº
69  da  2ª  Câmara.  6.  Somente  após o  exaurimento  das  diligências  capazes  de  esclarecer  o
ocorrido,  é que o Ministério Público Federal  poderá concluir,  estreme de dúvidas,  se existem
elementos  suficientes  para  deflagrar  a  Ação Penal  ou  se  deve  requerer,  de  forma segura,  o
arquivamento do processo. 7. Devolução dos autos ao Procurador da República oficiante para que
realize as diligências mínimas sugeridas, bem como outras que entender pertinentes e úteis para
a elucidação dos fatos e eventuais autoria e materialidade delitivas.

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

357. Processo: 1.35.000.002068/2016-28 Voto: 1058/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE. ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR UMA INVESTIGAÇÃO. REVISÃO (LC 75/93, ART. 62,
IV) POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS QUE PODEM ELUCIDAR OS FATOS.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da
9ª  Vara  do  Trabalho  de  Aracaju/SE,  que  encaminhou  decisão  proferida  nos  autos  de  ação
trabalhista, a fim de dar conhecimento ao MPF sobre suposta ocorrência de fraude. 2. Infere-se do
teor do decisum que sócia de empresa privada teria tentado processualmente evitar a incidência
de  determinada  ordem  judicial  ao  apresentar  exceção  de  pré-executividade  com  endereço
diferente do informado na inicial, o que foi interpretado pelo juízo como medida protelatória, visto
que dificultou a citação. Diante desse fato e de outros elementos trazidos, como abertura simulada
de empresas, participação de parentes na sociedade e formação de grupo econômico, o juízo
levantou  suspeita  de  uma  tentativa  da  sócia-executada  desvencilhar-se  das  ações  judiciais,
mantendo-se em mora e prejudicando os trabalhadores, sendo que somente quando ocorreu a
penhora  de  crédito  é  que  apareceu  nos  autos  como  se  nada  tivesse  acontecido  alegando
ilegitimidade passiva. 3. O Procurador da República oficiante, sem realizar qualquer diligência,
promoveu o arquivamento do feito, considerando não haver elementos mínimos para amparar
uma investigação. 4. No caso dos autos, após o recebimento do expediente, nenhuma diligência
foi realizada, como ofício à Receita Federal para averiguar a existência de pendências fiscais das
empresas  envolvidas  ou  da  sócia  que  denotem  ilícitos  penais,  requisição  de  informações
complementares  ao  Juízo  Trabalhista  acerca  de  outras  possíveis  execuções  em  curso  que
estejam com dificuldades  na  execução,  visto  que  há  informação  de  sociedades  empresárias
concorrentes que pertenceriam a familiares da sócia sob suspeita, o que poderia configurar ardil.
5. Aplicação do Enunciado nº 69 da 2ª Câmara. 6. Somente após o exaurimento das diligências
capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir, estreme de
dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer, de
forma segura, o arquivamento do processo. 7. Devolução dos autos ao Procurador da República
oficiante  para  que  realize  as  diligências  mínimas  sugeridas,  bem como outras  que  entender
pertinentes e úteis para a elucidação dos fatos e eventuais autoria e materialidade delitivas.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

358. 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

Ementa: Inquérito Policial. Apreensão de 145,7 kg de maconha, 1,9 kg de anfetamina, 100 munições de
calibre 9 mm e 100 munições de calibre .45, transportadas no bagageiro de ônibus, da cidade de
Ponta Porã/MS com destino a Goiânia/GO, acondicionadas dentro de seis (6) bebedouros e no
interior de um triciclo elétrico, sendo que as mercadorias lícitas estavam acompanhadas de notas
fiscais emitidas por empresa que comercializa brinquedos e produtos para casa, com sede em
Ponta Porã/MS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de
indícios de transnacionalidade. Fatos que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto
a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência, até o momento, de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. 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.

359. Processo: DPF/VGA-00014/2015-INQ Voto: 1016/2017 Origem: GABPRM2-MFDH - 
MICHEL FRANCOIS DRIZUL 
HAVRENNE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de contrabando (CP, 334, § 1º, IV e V) ou contra propriedade
intelectual cometido por investigados presos em flagrante vendendo aparelhos celulares falsos
(art. 189 ou 190 da Lei nº 9.279/1996). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). As mercadorias
continham etiqueta com a inscrição origem nacional. Ainda que o senso comum revele que grande
parte das réplicas comercializadas no mercado interno seja produto oriundo da República Popular
da China, não se pode partir dessa presunção para considerar preenchido o elemento importar do
tipo penal do contrabando. Ausência de provas da importação dos itens apreendidos. A origem
dos  produtos  falsificados,  conforme  se  infere  dos  autos,  é  incerta,  restando  prejudicado  o
entendimento que aponta conexão entre o crime contra marca e eventual contrabando de forma a
manter a competência federal. Ausência de qualquer elemento capaz de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal.  Precedente do STJ (CC 36.398/GO, Rel.  Ministro Arnaldo Esteves
Lima,  Terceira  Seção,  DJ 04/04/2005).  Homologação do declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público Estadual.

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

360. 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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de declarações prestadas na Sala de Atendimento ao Cidadão,
pelo representante da Organização Geral dos Mayuruna, a fim de apurar possível omissão de
socorro e homicídio culposo de menor indígena, que teria falecido em razão da demora para
realizar sua remoção para Manaus/AM, visto que os profissionais de saúde que prestaram os
primeiros atendimentos teriam negligenciado a gravidade do seu estado de saúde. Revisão de
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declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Segundo consta nas declarações, a menor indígena foi
diagnosticada com malária em 12/06/2016 e foi solicitada sua remoção para um hospital em 16 de
junho. Todavia, em que pese o agravamento diário do seu estado de saúde, apenas no dia 18/06
foi  providenciada  sua  remoção da Aldeia  Terrinha  para  o  hospital  de  Atalaia  do  Norte.  Nova
remoção ocorreu no dia 19 de junho, para hospital em Tabatinga/AM. Em razão de complicações
decorrentes  da  Malária  Vivax,  os  médicos  sugeriram  sua  remoção  para  Manaus,  mas  só
obtiveram retorno da equipe aérea às 12h30min do dia 22 de junho, sendo que a menor veio a
óbito  às  19h  do  mesmo dia,  após  sua  chegada  a  Manus/AM.  Os fatos  narrados  não  dizem
respeito  a  direitos  e  interesses  coletivos  da  comunidade indígena.  A competência  da  Justiça
Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas,
incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças
e  tradições,  bem  como  os  direitos  sobre  as  terras  que  tradicionalmente  ocupam,  conforme
dispõem  os  arts.  109,  XI,  e  231,  ambos  da  CF/1988.  Precedentes  (STJ  -  CC:  123016  TO
2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR:
496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03-02-2006). Aplicação da Súmula nº
140 do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena
figure  como  autor  ou  vítima.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

361. Processo: 1.14.000.000370/2017-52 Voto: 1044/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
prática dos crimes de tráfico  de armas e de drogas,  bem como da existência  de traficantes,
assaltantes  de  banco  e  matadores  de  aluguel,  em  unidades  de  condomínio  integrante  do
programa Minha Casa Minha Vida. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Inexistência de indícios de transnacionalidade. Fatos que não apontam qualquer infração
penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência,
até  o  momento,  de elementos  de informação capazes de legitimar  a  atribuição  do Ministério
Público Federal para persecução penal. 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.

362. Processo: 1.14.000.003611/2016-34 Voto: 1040/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de informações prestadas por Segundo Tenente do Exército
Brasileiro, relatando fatos que evidenciam a possível prática dos crimes de abuso de autoridade,
constrangimento  ilegal,  prevaricação,  falsidade  documental,  ameaça  e  falso  testemunho  que
estaria sendo cometidos por outros integrantes do Exército. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
- 2ª CCR). Eventuais crimes militares praticados no âmbito interno da caserna. CPM, art. 9º, III, a.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Militar.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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363. Processo: 1.15.000.003270/2016-60 Voto: 1042/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de atendimento ao Cidadão. Suposta
prática  do  crime de  falsidade  Ideológica  (art.  299,  CP).  Existência  de empresa  em nome de
servidora pública federal, sem que esta tenha constituído tal sociedade. A representante afirma
que não participa de nenhuma pessoa jurídica como sócia, gerente, administradora, quotista ou
acionista, tampouco cedeu seus documentos para terceiro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). A representante possivelmente foi vítima de um delito de falsidade. Inexistência de
prejuízos em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas (art. 109, CF). Ausência 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.

364. Processo: 1.17.000.000278/2017-81 Voto: 1236/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão.
Possível prática do crime de instigação/induzimento ao uso de drogas (art. 33, 2º, lei 11.343).
Pastor de entidade religiosa estaria fazendo apologia ao uso de drogas ao levar crack e cocaína
para  as  dependências  de  estabelecimento  religioso.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª  CCR).  Inexistência  de indícios de transnacionalidade.  Fatos que não
apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesses da União ou de
suas entidades. Ausência, até o momento, de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério Público Federal  para persecução penal.  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.

365. Processo: 1.20.004.000091/2017-51 Voto: 1143/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto qualificado (art. 155, § 4º,II e IV do CP). Suposta prática
do crime de furto qualificado em detrimento de agência da SICREDI em Barra do Garças/MT.
Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Prejuízo exclusivo de instituição financeira
privada.  Inexistência  de  lesão  a  bem,  interesse  ou  serviço  da  união,  de  suas  autarquias  e
empresas  públicas,  conforme art.  109 da  Constituição  Federal.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

366. Processo: 1.22.000.005165/2016-21 Voto: 1046/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de estelionato (CP,  art.  171).  Representado teria  contraído empréstimo pessoal  junto  a
instituição  financeira.  Foi  solicitado  que  efetuasse  depósito  prévio  em  favor  de  terceiro  e,
posteriormente,  outro  depósito  complementar,  quando  desconfiou  tratar-se  de  uma  fraude.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo suportado por particulares. Ausência
de ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou qualquer de suas entidades ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

367. Processo: 1.22.006.000025/2017-97 Voto: 1238/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS DE MINAS-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de estelionato (CP, art. 171). Representante informa a existência de suposto esquema de
venda de chácaras  sem escritura,  no município  de  Patos de Minas/MG. Revisão  de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo suportado por particulares. Ausência de ofensa a bens,
serviços ou interesses da União ou qualquer de suas entidades ou empresas públicas. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

368. Processo: 1.23.000.003465/2016-38 Voto: 1050/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  comercialização  irregular  de  medicamentos  sem  registro  junto  a
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.

369. Processo: 1.28.000.002208/2016-01 Voto: 1222/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática
do crime de terrorismo (Lei 13.260/16). Morador do Município de Macaíba/ RN teria publicado
vídeo em rede social, onde ensina como se fabrica uma bomba, tendo inclusive insinuado utilizá-
la em procissão de padroeira local. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
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CCR). Inexistência de indícios de transnacionalidade, bem como de elementos normativos típicos
do delito de terrorismo. Fatos que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência, até o momento, de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
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.

370. Processo: 1.29.008.000421/2016-62 Voto: 1261/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar conduta praticada por médico lotado em Pronto Atendimento
Municipal, o qual, além de não cumprir a jornada preestabelecida junto àquele estabelecimento de
saúde, teria se valido de receituário do Sistema Único de Saúde  SUS para prescrever medicação
a ser  retirada na rede pública por  paciente  atendido em seu escritório  particular.  Revisão de
declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF). Embora ocupante de cargo da Equipe da Saúde da
Família  ESF, o médico representado encontra-se lotado no Pronto Atendimento Municipal, que se
constitui estabelecimento público de saúde sob gestão do Município de Santa Maria/RS, a quem
compete acompanhar a  regularidade do cumprimento de sua jornada de trabalho e a própria
qualidade do serviço prestado. O receituário utilizado para a prescrição de medicamentos, em que
pese faça menção ao Convênio SUS, em verdade, é específico das unidades de saúde da rede
municipal,  consoante se verifica no cabeçalho Prefeitura Municipal  de Santa Maria. A possível
ocorrência de crime praticado pelo médico deve ser apurada no âmbito do Ministério Público
Estadual, já que este está prestando serviço ligado a município. 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.

371. Processo: 1.30.001.000211/2017-02 Voto: 1009/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  anônima  formulada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Uma mulher estaria sendo perseguida por indivíduo que conhecer em
rede social e, em razão disso, teria sofrido agressões por parte de seu ex-marido. Possível crime
de  ameaça  (CP,  art.  147).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).  Relatos  de
problemas de ordem sentimental e violência doméstica contra mulher. 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.

372. Processo: 1.30.001.005531/2016-60 Voto: 1012/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima que encaminha vídeo do momento
em que helicóptero da Polícia Militar é atingido por disparo supostamente realizado por traficantes
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de  comunidade  do  município  do  Rio  de  Janeiro.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  32  da  2ª
CCR/MPF).  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.

373. Processo: 1.30.017.000010/2017-28 Voto: 1003/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de informação prestada pela gerência da Caixa Econômica
Federal  em São  João  de  Meriti/RJ,  relatando  possível  crime  de  extorsão,  tendo  em vista  a
identificação  de  movimentações  financeiras  irregulares,  características  de  golpe,  em  conta
mantida na referida instituição (CP, art. 158). Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF).
A própria CEF afirmou que não sofreu dano. Ausência de lesão a bens, serviços ou interesses da
União. Prejuízo sofrido por particular.  Ausência de qualquer elemento de informação capaz de
justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

374. Processo: 1.30.017.000665/2016-15 Voto: 1084/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação recebida por carta manuscrita. Possível crime de ameaça (CP, art.
147).  Narra  o  noticiante  que  tem  recebido  ameaças  por  ser  depositário  fiel  de  sociedade
empresária privada. 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.

375. Processo: 1.34.001.007775/2016-38 Voto: 1247/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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.
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376. Processo: 1.34.006.000805/2016-35 Voto: 1246/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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.

Homologação de Arquivamento

377. Processo: 1.05.000.000452/2016-25 Voto: 1134/2017 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 40 da Lei nº 9.504/97, praticado, em
tese, por candidato à prefeitura do Município de Correntes/PE, tendo em vista o uso de brasão do
município em sua campanha eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A norma
procura evitar que o candidato, por intermédio de símbolos, frases ou imagens utilizados pelo
Poder Executivo, procure associar sua imagem à administração federal, estadual ou municipal. Os
símbolos nacionais estão ligadas à nação e ao povo, não a uma determinada administração. A
utilização  do  brasão  da  prefeitura  em  campanha  eleitoral  não  comprova  vinculação  entre  o
candidato e a administração pública. Verifica-se, da análise dos autos, que não existem elementos
aptos  a  indicar  a  materialidade  da  conduta  típica  ora  em  análise.  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.

378. Processo: 1.12.000.000875/2016-19 Voto: 1254/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crimes contra a honra praticados por Deputado Federal, por
meio de rede social Twitter, tendo como pano de fundo colaboração premiada feita pelo ofendido à
Justiça Estadual do Amapá. CP, artigos 138 e 139. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Há relato de fatos que, em princípio, caracterizariam o crime de calúnia. Delito cuja ação
penal somente se procede mediante queixa (CP, art. 145). Ausência de atribuição do Ministério
Público para promover a ação penal e, consequentemente, de justa causa para o prosseguimento
do feito. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.30.001.004879/2015-59, julgado na Sessão nº
635ª, de 15/02/2016). Homologação do arquivamento.

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

379. Processo: 1.13.002.000069/2016-85 Voto: 1264/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
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TEFÉ-AM

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de ameaça (art.  147, CP), cujo autor e
vítima  seriam  indígenas.  Os  fatos  foram  narrados  por  terceira  pessoa  em  carta  manuscrita
enviada  a  Delegado  de  Polícia  Civil.  Já  houve  decisão  deste  Colegiado  no  tocante  ao
reconhecimento  da  atribuição  do  MPF.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Verifica-se que o fato que caracterizaria o delito de ameça teria ocorrido em 2013. Pena máxima
cominada de 6 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva de 3 (três) anos já
atingida (CP,  art.  109,  VI).  Delito  que a respectiva ação penal somente se procede mediante
representação do ofendido, cujo prazo decadencial igualmente já transcorreu, nos termos do art.
103 do CP. 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.

380. Processo: 1.14.001.000018/2017-15 Voto: 1193/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposta prática do delito  de falso testemunho (CP,  art.  342).  O investigado,
ouvido como testemunha em audiência,  teria  alegado não ter  qualquer relação íntima com a
autora.  Contudo,  contrariando  seu  depoimento,  a  certidão  de  nascimento  do  filho  da  autora
revelou  ser  este  filho  dele,  bem como foi  constatado  que  todos  residiam juntos.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 447, §2º, I do CPC prevê que o companheiro é
impedido de depor como testemunha em processo movido pela companheira, podendo ser ouvido
apenas como informante,  não tendo  o compromisso com a verdade.  Nesse caso,  a  conduta
praticada mostra-se atípica, visto o crime em comento é de mão própria. 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.

381. Processo: 1.14.001.000718/2016-11 Voto: 1156/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação da Receita Federal informando que uma
inscrição  de  CNPJ  foi  declarada  nula  após  ser  comprovado  que  o  cadastro  do  contribuinte
individual  foi  criado  sem o conhecimento do titular.  Consta  do processo administrativo  que a
empresa em questão não realizou operações de comércio exterior. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Não foi encontrado registro de irregularidade. Não há nos autos
o mínimo indício da existência de materialidade de crime tributário ou financeiro. 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.

382. Processo: 1.15.000.000784/2008-53 Voto: 1245/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Procedimento  Preparatório  instaurado  a  partir  de  denúncia  anônima  noticiando  que  empresa
privada estaria utilizando de forma fraudulenta o mecanismo conhecido como Drawback, o qual
faculta ao exportador a possibilidade de adquirir, a preços internacionais e com desoneração de
tributo, os insumos utilizados ou incorporados na fabricação do produto destinado à importação.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apesar de o procedimento ter sido instaurado
há  mais  de  8  (oito)  anos,  não  houve  ainda  a  constituição  do  crédito  tributário,  conforme
informação da Receita Federal. Desse modo, considerando que o Processo Administrativo Fiscal
sequer foi julgado em primeira instância na seara administrativa, 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 a decisão final administrativa. Súmula Vinculante n. 24 do
STF. Aplicação analógica do Enunciado n. 191 da 2ª CCR. Ausência de elementos justificadores
do prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

383. Processo: 1.15.001.000268/2016-29 Voto: 1096/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A) atribuída à gestora do Fundo Municipal de Saúde de Alto Santo/CE,
no exercício de 2011. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Acórdão proferido
pelo  Tribunal  de  Contas  dos  Municípios  do  Estado  do  Ceará,  no  qual  foi  reconhecida  a
transferência a maior do valor de R$ 399,16 ao INSS. Não houve apropriação indébita, visto que
foi repassado à Autarquia Previdenciária valor superior ao apurado como devido. 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.

384. Processo: 1.16.000.000170/2017-25 Voto: 1326/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de furto qualificado (CP, art.  155, §4°, inc. I e IV), perpetrado
contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Furto de 59 encomendas que estavam no
interior  de automóvel  da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,  em estacionamento de
supermercado no Município de Valparaíso/GO. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Diligências.  Análise  das  imagens  do  CFTV não possibilitou  a  identificação  da  placa  dos
veículos usados na prática do delito. Seguranças não identificaram visualmente as placas dos
veículos. Ausência de elementos 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

385. Processo: 1.16.000.000206/2017-71 Voto: 1006/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato. Roubo majorado a agência dos Correios localizada em Luziânia/GO. CP, art. 157,
§2º, I. Indivíduo rendeu dois funcionários e dois clientes e subtraiu a quantia de R$ 1.887,58.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). As vítimas não forneceram elementos que
permitisse  a  identificação  do  agente.  Ausência  de  vestígio  material  que  possam  auxiliar  na
descoberta  da autoria  do ilícito.  Inexistência  de diligências capazes de modificar  o  panorama
probatório. Homologação do arquivamento.

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

386. Processo: 1.18.001.000049/2017-19 Voto: 1412/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Instauração realizada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Possível ocorrência de infração por parte de pessoa
jurídica que deixou de enviar, no prazo legal, os dados relativos à sua movimentação referente
aos meses de fevereiro e março de 2014, contrariando o disposto no art. 16 da Resolução nº 26
da ANP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Autuação como nova notícia de
fato para apuração em âmbito administrativo. Com efeito, embora o ato praticado configure ilícito
no âmbito administrativo, a conduta não se enquadra como fato típico idôneo a deflagrar uma
investigação criminal. 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.

387. Processo: 1.20.000.002256/2014-17 Voto: 1131/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUÍNA-MT

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do delito de falso testemunho (CP, art. 342).
Testemunhas teriam afirmado, durante audiência de instrução em juízo estadual, fatos contrários
em relação à realidade patrimonial da requerente de aposentadoria rural por idade. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Comprovação patrimonial  da autora se deu pela  via
documental,  não  havendo  como  atribuir  às  testemunhas  o  conhecimento  de  tais  fatos.  Não
comprovação  da  tipicidade  subjetiva,  pois  os  testemunhos  não  foram  gravados  em  mídia
audiovisual e as perguntas feitas pelo juízo são amplas e se restringem ao que as testemunhas
presenciaram e não à realidade patrimonial  da autora da ação. 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.

388. Processo: 1.20.004.000093/2017-41 Voto: 1137/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto aliciamento envolvendo criança, por meio do aplicativo WathsApp (Lei
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8.069/90, art. 241-D). Relato da genitora da menor de que um indivíduo teria pedido, por meio de
aplicativo, que sua filha lhe enviasse fotos nuas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Ouvida em sede policial, a menor esclareceu que não conhece pessoalmente o representado,
tendo mantido contato apenas pelo aplicativo, que ele nunca lhe pediu que enviasse fotos nuas,
tampouco enviou fotos suas e que jamais conversou com ela sobre sexo. Diante das diligências
preliminares não foi possível colher elementos que indicassem a materialidade do crime. Relatos
sem  conexão  com  o  viés  de  pornografia  infantil,  dificultada  pela  ausência  de  autoria  e
materialidade do delito. Ausência, até o presente momento, de elementos mínimos necessários
para justificar o prosseguimento da investigação criminal.  Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

389. Processo: 1.21.001.000230/2016-59 Voto: 1406/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática do crime de ameaça (art. 147,
CP). Representante, ex-inquilino de escrivã da Polícia Federal, afirma que a mesma se valeu de
sua condição de agente federal para constrangê-lo a efetuar supostos pagamentos relativos a
locação de imóvel, já desocupado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência
de elementos normativos característicos do tipo penal. Também não restou configurado o crime de
abuso de autoridade. Atipicidade da conduta.  Ausência de diligências capazes de modificar o
cenário atual. 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.

390. Processo: 1.22.000.003037/2016-42 Voto: 1237/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de falsidade ideológica (CP, art.  297 c/c 304). Representação
efetuada pela Superintendência do Hospital Universitário Federal das Clínicas em Minas Gerais.
Paciente que relatava gravidez gemelar apresentou, durante atendimento médico, exames com
descrições incompatíveis  ao seu quadro.  Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. O hospital esclareceu que a paciente apresentou ultrassonografia cujas imagens não
correspondiam às informações contidas no laudo. Tomografia realizada no mesmo dia e exame de
BHCG  confirmaram  a  provável  gravidez  psicológica.  Atendimento  não  gerou  prontuário,
restringindo-se ao resumo de alta.  Ultrassonografia,  supostamente falsa,  não foi  anexada aos
autos.  Ausência  de  prova  da  materialidade.  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.

391. Processo: 1.22.009.000209/2016-46 Voto: 1022/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  remessa  de  cópia  integral  de  reclamatória  trabalhista
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proposta na Vara do Trabalho de Aimorés/MG, relatando suposta aplicação irregular de punição
administrativa a profissional farmacêutica. Em auditoria realizada pelo Ministério da Saúde, foi
atribuída  à  representada,  que  era  responsável  técnica  da  farmácia,  a  responsabilidade  por
irregularidades ocorridas no estabelecimento farmacêutico, o que acarretou sua suspensão do
Programa Farmácia Popular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A auditoria do
DENASUS, substrato dos debates desenvolvidos na Justiça Trabalhista, já foi objeto de apuração
no bojo da NF nº. 1.17.002.0000592013-58, cujo arquivamento foi homologado pela 5ª CCR, visto
que dos fatos não despontaram atos de improbidade, ao tempo em que o ressarcimento do erário
estava  sendo  devidamente  providenciado  pelo  estabelecimento  farmacêutico,  com
acompanhamento  da  AGU.  A  sentença  trabalhista  reconheceu  que  o  período  em  que  a
farmacêutica trabalhou no estabelecimento não coincide com o da auditoria do DENASUS, tendo
havido equívoco por parte do Ministério da Saúde na imposição da sanção. Possivelmente,  a
representada se voltará contra a União visando o ressarcimento dos danos morais que sofreu, em
substituição a ação que foi derrotada. O Ministério da Saúde cometeu erro ao aplicar penalidade
administrativa a responsável técnica diversa daquela à época dos fatos apurados na auditoria.
Ausência  de elementos indicativos  da ocorrência  de condutas que possam configurar  crimes.
Parece ter havido apenas uma conduta culposa na imputação indevida da sanção, o que não
configura uma infração penal, tampouco improbidade dos servidores, como já apurado. Quanto à
questão funcional/cível, o Magistrado trabalhista solicitou remessa de cópia dos autos à AGU para
providências pertinentes.  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.

392. Processo: 1.22.020.000218/2016-89 Voto: 1148/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 1ª Vara Federal de Muriaé/MG para
apurar possível prática de crime de falso testemunho nos autos de ação previdenciária. 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.

393. Processo: 1.23.000.002620/2016-07 Voto: 1186/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho (CP, art. 342). Testemunha teria
feito  declarações divergentes  do  depoimento  da  autora  da  ação,  durante  audiência  em juízo
federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No presente caso, a decisão judicial
foi  fundamentada  unicamente  no  depoimento  da  autora  reclamante,  que  admitiu  não  ter
trabalhado na roça durante a gravidez, contrariando sua própria versão dos fatos, não restando
comprovada a carência do benefício pleiteado. A testemunha alegou apenas que a autora não
teria saído da zona rural no período da gestação, declaração que retrata o seu conhecimento
sobre os fatos. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

394. Processo: 1.23.005.000194/2016-19 Voto: 1190/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  autuado  a  partir  de  ofício  do  Ministério  do  Trabalho  e
emprego, que encaminha laudo de fiscalização, após vistoria realizada em imóvel rural. Suposta
prática  do  crime  de  redução  a  condição  análoga  à  de  escravo  (CP,  art.  149).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Procedimento fiscalizatório que perdurou por 9 (nove)
dias,  sendo  encontrados  03  (três)  trabalhadores  que  laboravam durante  longos  períodos  em
condição de informalidade, sem anotação de CTPS, nem pagamento de férias e 13º salário, de
forma  que  a  remuneração  era  auferida  após  a  execução  das  empreitas,  que  muitas  vezes
ultrapassavam o período de um mês. Não foram encontradas evidências de prática do trabalho
escravo  em  condições  degradantes  ou  quaisquer  outras  que  ensejassem  resgate  de
trabalhadores. Irregularidades apenas de cunho administrativo que motivaram a lavratura de 12
(doze) autos de infração em detrimento do empregador. Inexiste qualquer fato relevante para a
esfera penal  do direito,  haja  vista  a conclusão do relatório  apontar  para a  não existência  de
condições  análogas  à  de  escravo  ou  de  qualquer  outro  ilícito  penal.  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.

395. Processo: 1.24.000.001177/2016-10 Voto: 1182/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão.
Narra  o  noticiante  que  os responsáveis  pela  empresa  privada em que trabalha não estariam
efetuando o pagamento do FGTS dos funcionários e igualmente não repassando ao INSS o valor
das contribuições previdenciárias recolhidas.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. Oficiada, a Receita Federal informou inexistir procedimento fiscal em face da pessoa
jurídica  citada,  tendo,  entretanto,  a  referida  empresa  sido  incluída  em  programação  de
fiscalizações para o ano de 2017. Não constituição do crédito tributário. Súmula Vinculante n. 24
do STF. Ausência de 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.

396. Processo: 1.24.001.000235/2016-70 Voto: 1024/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

397. Processo: 1.25.004.000128/2016-84 Voto: 1157/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática de crimes contra ordem tributária (Lei n.
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8.137/90, art. 1º, CP, art. 168-A e art. 337-A), praticados, em tese, por representantes de empresa
privada.  Revisão  de  Arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  A Receita  Federal
informou  não  existir  relevância  fiscal  que  justifique  o  aprofundamento  de  um  procedimento
específico de fiscalização em desfavor do contribuinte em tela. 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.

398. Processo: 1.25.008.000836/2016-85 Voto: 1422/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Possível recebimento indevido
de benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência concedido ao filho da investigada,
concomitantemente ao recebimento de remuneração proveniente de contrato de trabalho,  nos
períodos  de 25/11/2005 a  13/05/2008;  01/05/2009 a 31/08/2009;  e  01/07/2010 a  31/01/2012.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Ausência de dolo na conduta da investigada,
tendo em vista que: 1) no período de 25/11/2005 a 13/05/2008 a investigada não foi devidamente
informada pela APAE (instituição que encaminhou seu filho para o emprego) que deveria dar baixa
no  beneficio  assistencial  durante  o  período  de  experiência;  2)  no  período  de  01/05/2009  a
31/08/2009  no  qual  a  investigada  estava  contribuindo  para  o  INSS,  não  omitiu  o  vínculo
empregatício com o fim de ludibriar a previdência; 3) no período de 01/07/2010 a 31/01/2012, no
qual  consta  vínculo  empregatício  do  irmão do beneficiário,  não  se pode afirmar  que,  mesmo
residindo na mesma casa, teria condições financeiras de arcar com todas as necessidades do
irmão deficiente  e  as  demais  despesas domésticas,  sem sair  da condição de miserabilidade.
Consta nos autos que em nenhum momento omitiram seus empregos, tendo inclusive recolhido
ao  INSS,  nem apresentado  documentos  falsos  capazes  de  distorcer  a  realidade  na  qual  se
encontravam, o que evidencia a boa-fé e afasta o dolo de fraudar a autarquia  previdenciária
necessário  à  caracterização  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º).  Homologação  do
arquivamento.

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

399. Processo: 1.25.011.000127/2016-41 Voto: 1284/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de falsificação de documento Público (CP,
297, § 4º). Ausência de anotação em CTPS de vínculo empregatício e respectivo recolhimento de
contribuições previdenciárias, verificada durante o processamento de Reclamatória Trabalhista.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiado, o posto de atendimento
da Justiça do Trabalho informou o valor das contribuições previdenciárias e a sua devida quitação.
Ausência de dolo na conduta da empregadora. Contribuições já pagas. 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.

400. Processo: 1.27.003.000041/2017-23 Voto: 995/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARNAIBA-PI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto saque de benefício previdenciário após o óbito do titular (CP, art. 171,
§3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. O instituidor do benefício
faleceu em 13/05/2011. O saque foi de apenas 1 (uma) parcela e justamente referente ao mês
anterior ao falecimento, ou seja, o valor era devido. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

401. Processo: 1.28.000.001472/2013-76 Voto: 1203/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Civil instaurado para apurar supostas irregularidades praticadas pelo atual Prefeito do
Município de Pedro Velho/RN em desfavor da Previdência Social. O referido gestor fez desconto
mensal para pagamento da Previdência Social, a título de contribuição social sobre os salários
dos funcionários, não sendo realizado o repasse dos valores referentes aos meses de junho a
agosto de 2013 (CP, art. 168-A). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a
Receita  Federal  informou  que,  em  relação  aos  meses  de  julho  a  setembro  de  2013,  não
constavam os pagamentos ou parcelamentos das referidas contribuições. Além disso, em atenção
à requisição feita pelo MPF, a Prefeitura Municipal de Porto Velho juntou cópia dos contracheques
de todos os servidores municipais no período de janeiro a outubro de 2013, tendo sido requisitada
a instauração de procedimento administrativo pelo Parquet. A Receita Federal, com isso, informou
que da análise dos dados constantes nos seus sistemas não foram encontrados indícios que
justificassem a instauração de procedimento fiscal em desfavor do município referentes aos fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2013. Afirma, ainda, que isoladamente a ausência de
recolhimento de contribuição previdenciária não justifica a atuação da fiscalização, isto porque os
valores não recolhidos, por vezes, são confessados na Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social  GFIP, e, dessa maneira, os valores por ventura não recolhidos
são objeto de cobrança independente de ação fiscal. Foram analisados os dados disponíveis no
Sistema de Inteligência Fiscal  SIF e não ficou caracterizada a ausência de recolhimentos nas
competências de julho e agosto de 2013. Já no que diz respeito à competência de junho de 2013,
detectou-se  uma  insuficiência  de  recolhimento  de  R$  38.056,55.  Porém,  referido  valor  foi
confessado em GFIP, o qual, em outubro de 2016, já se encontrava em fase de cobrança pela
área  de  arrecadação  da  Receita  Federal.  Ausência  de  irregularidades  que  justifiquem  o
prosseguimento  da  investigação.  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.

402. Processo: 1.28.000.001895/2016-39 Voto: 1049/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Narra o noticiante que no ano de
2004 esteve no Parque da Aeronáutica em Santana/SP, com intuito de obter os benefícios da
anistia política. Comparecendo ao setor de pessoal, um cabo da Aeronáutica teria lhe entregado
documentos  e  formulários  para  preenchimento  e  assinatura.  Após,  percebeu  que  os  seus
proventos de militar da reserva estavam sendo descontados na ordem de 30%, além de 50%
retroativos dos quinquênios, sendo tais descontos de natureza e origem desconhecida. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos informação que demonstra que os
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descontos efetuados nos proventos do representante são lícitos, decorrentes de decisão judicial
proferida  em  ação  de  execução  de  título  extrajudicial  que  tramitou  na  Justiça  Estadual  da
Comarca de Guarulhos/SP. Legitimidade da penhora efetuada pelo Comando da Aeronáutica, no
percentual  de  30% dos  rendimentos  do  representante  que  ensejou  o  desconto.  Ausência  de
tipicidade. Homologação do arquivamento.

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

403. Processo: 1.29.002.000311/2016-51 Voto: 1303/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de fraude à execução (CP, art. 179) e contra a ordem tributária
(art.  1º,  lei 8.137/90),  praticados por particular e responsável em nome de pessoa jurídica de
direito  privado.  Possível  dação  em  pagamento  de  imóvel  objeto  de  execução.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiada, a Fazenda Nacional informou que a
empresa  não  possuía  nenhuma  inscrição  em  dívida  ativa  da  União  quando  da  dação  em
pagamento do imóvel arrematado. 1) Fraude à execução (CP, art. 179). Fatos ocorridos em 2008.
Pena máxima cominada é de 2 anos. Prescrição da pretensão punitiva atingida (CP, art. 109, V).
2)  Crime  contra  ordem  tributária.  Aguardando  a  realização  de  análise  fiscal  pela  Equipe  da
Receita Federal, já solicitada pela PRM-Caxias do Sul/RS. Ausência de lançamento definitivo do
crédito tributário. Súmula Vinculante n. 24 do STF. 3) Falta de Justa causa para o prosseguimento
do feito. Homologação do arquivamento.

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

404. Processo: 1.29.002.000445/2016-71 Voto: 1273/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  anônima  formulada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. O comunicante narra que recebeu e-mail de pessoa que se passa por
membro  do  International  Law and  Policy  International  Committe  of  the  Red  Cross,  expondo
proposta  de  intermediação  de  movimentação  financeira  com  uso  de  mala  diplomática  e
transferência de volumosa quantia para o Brasil por via não legal. Possível crime de lavagem de
capitais (Lei n. 9.613/98). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). É possível verificar
da  leitura  do  e-mail  inúmeras  características  que  denotam  sua  natureza  fraudulenta,
principalmente por  descrever  um negócio tão benéfico que desafia a credulidade da eventual
vítima.  Ressalte-se,  ainda,  o  teor  do  texto  que  tenta  reafirmar  a  suposta  confiabilidade  da
mensagem, visto que vincula a todo tempo organizações mundialmente conhecidas e respeitadas,
como a ONU e a Cruz Vermelha. Porém, há gritantes erros gramaticais que apontam ter sido a
mensagem  escrita  originalmente  em idioma  estrangeiro  e  posteriormente  traduzida  por  meio
eletrônico.  Não se verifica  efetiva prática criminosa no documento remetido ao representante,
tendo em vista a absoluta impessoalidade do texto, a demonstrar que a mensagem poderia ser
remetida  a  qualquer  pessoa  apenas  substituindo  o  destinatário.  Igualmente  não  se  verifica
tentativa de estelionato, visto o remetente não tentou obter do destinatário qualquer informação de
cunho pessoal. Estar-se diante de mensagem encaminhada para um número indeterminado de
indivíduos  na  expectativa  de  que  algum  deles  se  interessasse  pelo  conteúdo,  mostrando-se
propício a ser enganado. 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.

405. Processo: 1.29.002.000542/2016-64 Voto: 1013/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de sonegação fiscal  (Lei  n.  8.137/90,  art.  1º,  IV).  Revisão de
arquivamento (art.  62,  IV,  LC 75/93).  Veio  aos autos a informação da ocorrência do óbito  do
investigado em 24/04/2012. Extinção da punibilidade (art. 107, I, CP). Ausência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

406. Processo: 1.29.007.000166/2016-68 Voto: 1153/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SANTA CRUZ DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática do crime de abuso de autoridade cometido por militares do
Exército quando da captura de desertor, alegando este que sofreu violência física injustificada (Lei
4.898/65). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Diligências. Conforme disposto nos
autos, verifica-se que o militar desertor foi diagnosticado com transtornos mentais em razão do
uso de entorpecentes, tendo, inclusive, informado ser dependente químico de crack, cocaína e
maconha há bastante  tempo.  O desertor  encontrava-se bastante  agressivo  devido ao uso de
entorpecentes por ocasião de sua prisão, tentando evadir-se, o que justifica o uso da força. Não
há indícios de excesso cometido pelos militares que estavam cumprindo a ordem de captura.
Procedimento regular. Carência de elementos que evidenciem o cometimento do crime de abuso
de autoridade. Homologação do arquivamento.

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

407. Processo: 1.30.005.000449/2016-17 Voto: 1253/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao  Cidadão.  Narra  o  representante  que  se  sentiu  injustiçado  e  revoltado  com o  teor  de  um
discurso feito por ex-Presidente da República, no qual este faz uma comparação entre a profissão
de político  com a de servidor  público.  Afirma que se sentiu  ofendido ao ser  comparado com
políticos, pois trabalhou mais de 30 anos no serviço público. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  O representante  não  apontou qualquer incidência  de crime,  mas sim
buscou uma orientação jurídica diante de sua indignação. A mera revolta ou insatisfação, por si
só, não torna a conduta punível criminalmente. Fato 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

408. Processo: 1.30.009.000147/2016-09 Voto: 1034/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Araruama
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.

409. Processo: 1.33.002.000191/2016-69 Voto: 1031/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de documentos encaminhados pelo INSS para fins de apuração
de  suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  A  investigada  requereu
administrativamente benefício de pensão por morte, na qualidade de dependente companheira do
segurado  instituidor.  Após o  requerimento  e  deferimento  administrativo,  foi  recebida  no  INSS
denúncia  formulada  pela  filha  do  segurado,  afirmando  que  a  investigada  não  era  mais
companheira de seu pai na data do óbito, sendo que ele já convivia em união estável com outra
pessoa  quando  faleceu.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Instaurado
procedimento administrativo de apuração de indício de irregularidade no benefício, suspendeu-se
a decisão que havia deferido a pensão por morte, sendo oportunizado o contraditório e a ampla
defesa para que a investigada, administrativamente, apresentasse recurso contra a suspensão.
Decorreu o prazo sem apresentação de recurso da interessada. O INSS informou que não houve
o recebimento de nenhuma parcela do referido benefício pela investigada. Ausência de prejuízo
material  suportado  pela  Autarquia  Previdenciária.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.
Homologação do arquivamento.

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

410. Processo: 1.33.003.000513/2016-60 Voto: 1305/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática dos crimes de injúria (art. 140,
CP) e de ameaça (art. 147, CP). Representante, professor de instituto federal, afirma que aluno
teria enviado e-mail à coordenação da instituição contendo ameaça e injúria contra ele. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conteúdo do e-mail demonstra apenas a irresignação
do aluno em relação a determinadas condutas do professor em sala de aula.  Inexistência de
expressões  ofensivas  ou  de  baixo  calão.  Não  se  observa,  no  caso  em tela,  elementos  que
indiquem  a  real  ocorrência  de  conduta  criminosa.  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.

411. Processo: 1.34.015.000243/2016-11 Voto: 791/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da Justiça do Trabalho noticiando possível retenção
de  salário  por  empresa  reclamada,  bem  como  se  a  referida  sociedade  empresária  possui
autorização para atuar como empresa de segurança. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, IV). Diligências. A empresa investigada possui Alvará de Funcionamento expedido pela Polícia
Federal. No tocante à suposta retenção de salários, já decidiu o STJ que a conduta praticada pelo
empregador não configura crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Ausência de indícios de
crime. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

412. Processo: 1.34.015.000662/2016-52 Voto: 1067/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  fraude  à  execução  (CP,  art.  179).  O  investigado,  parte
executada em execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional,  alienou bem imóvel para os
filhos, o que inviabilizou a garantia da execução e eventual penhora. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, IV). O delito em comento consumou-se em 13/01/2011, data da alienação do
bem. Pena máxima de 2 anos. Prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, CP). Decurso do prazo.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento.

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

413. Processo: 1.34.024.000318/2016-54 Voto: 1407/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OURINHOS-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  roubo  perpetrado  em  agência  da  Caixa  Econômica  Federal  no
Município de Ribeirão Claro/PR (CP, art. 157). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
A representante afirma que substancial valor teria sido roubado da empresa pública. Diligências.
Polícia  Federal  não  obteve  informações  seguras  para  instauração  de  inquérito,  solicitando  o
arquivamento do expediente. No âmbito da PR de Ourinhos/SP, os mesmos fatos já deram origem
a outras  02(duas)  notícias  de fato,  que  restaram em declínio  ao Ministério  Público Estadual.
Ausência  de elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes de
modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

414. Processo: 1.13.000.000878/2016-15 Voto: 1415/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Suposto funcionamento de
instituições privadas de ensino superior, sem autorização ou licença do Ministério da Educação,
em diversos Municípios do Estado do Amazonas. Recebimento da promoção de arquivamento
como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo suportado pelos alunos que
contrataram  o  curso  irregular.  Suposto  estelionato  praticado  entre  particulares.  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  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a)

415. Processo: 1.14.007.000007/2017-77 Voto: 1329/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
VIT. CONQUISTA- BA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime contra a honra
praticado por meio de perfil  falso em rede social. Recebimento da promoção de arquivamento
como declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Para se firmar a competência da Justiça Federal,
é  necessária  a  existência  de  tratado  ou  convenção  internacional,  bem  como  indícios  de
transnacionalidade da conduta (CF, art. 109, V). Precedente do STJ (RHC 31.491/RS, Rel. Min.
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/09/2013). 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.

Homologação parcial de Arquivamento

416. Processo: 1.14.000.001624/2016-79 Voto: 1064/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: POCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO. CP, ART.
334. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). NOTÍCIA DE REITERAÇÃO
DA CONDUTA DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO INCIDENTE NA HIPÓTESE.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do
crime  de  descaminho,  previsto  no  art.  334  do  Código  Penal,  em  virtude  da  apreensão  de
mercadorias de origem estrangeira sem a documentação regular referente a importação, cujos
tributos devidos somam R$ 3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais). 2. A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância. 3.
Notícia  de  reiteração  da  prática  delitiva  em  relação  a  um  dos  investigados  (registro  de  um
procedimento administrativo com apreensão de mercadorias em menos de 5 anos). Circunstância
penalmente relevante. Entendimento prevalente no Colegiado. 4. Precedentes do STF, do STJ e
da 2ª CCR/MPF. 5. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal apenas
em relação a um dos investigados.

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

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

417. Processo: JF/PR/MGA-5004477-
47.2015.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 978/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MARINGÁ/PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (CP, ART. 159, §1º)
E DE QUADRILHA (CP, ART. 288). CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. LC Nº 75/93, ART. 62, VII.
FATOS  VINCULADOS A AÇÕES  PENAIS  JÁ  JULGADAS.  AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO OU
CONEXÃO A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO  DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITANTE.
ATRIBUIÇÃO  DO SUSCITADO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  por  determinação  da  3ª  Vara
Federal de Maringá/PR, no bojo da ação penal (Operação Sabina), para apurar a participação de
S.P. nos crimes de extorsão mediante sequestro (CP, art. 159, §1º) e de quadrilha (CP, art. 288),
contra tesoureiro de Agência da Caixa Econômica Federal. 2. O presente feito foi distribuído à
Procuradora da República titular do 3º ofício da PRM-Maringá/PR, que entendeu que a atribuição
para prosseguir neste apuratório seria do 1º Ofício da PRM-Maringá/PR, aduzindo, em síntese,
que a persecução penal estaria afeta ao Procurador da República que atuou nas diversas ações
penais  vinculadas à  mencionada operação.  3.  O Procurador  da República titular  do 1º  Ofício
suscitou o conflito de atribuições, por entender, em síntese, que (I) o presente inquérito policial
objeto deste conflito de atribuição foi  concluído em 11/04/2016, sendo certo,  contudo, que as
ações penais objeto de unificação da instrução criminal citadas pela Procuradora da República
suscitada,  foram  julgadas  em  conjunto  em  15/12/2015;  (II)  o  improvimento  pelo  TRF4  das
apelações contra a sentença proferida afastaria a alegada conexão; (III) ausência dos requisitos
previstos no artigo 831 do CPP, como a inexistência de ato processual que possa vincular sua
atribuição, na medida em que não foi praticado qualquer ato processual no presente inquérito,
dado  seu  caráter  extrajudicial.  4.  Da  análise  atenta  dos  autos,  observa-se  que,  segundo  a
Procuradora da República suscitada, o que motivaria o envio dos presentes autos ao titular do 1º
ofício, seria a atuação do referido membro nas diversas ações penais vinculadas à Operação
Sabina, que resultou no desmembramento deste Inquérito Policial. 5. Como bem ressaltado pelo
Procurador da República suscitante as ações penais decorrentes da referida Operação já foram
julgadas  em conjunto,  em 15/12/2015,  sendo  certo  que  restaram improvidos  os  recursos  de
apelação interpostos, não subsistindo, pois, qualquer razão a justificar a alegada conexão e, via
de consequência, a atribuição do Procurador da República suscitante. 6. Incidência, no caso, da
Súmula 235/STJ: a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 7.
Fixação da atribuição da Procuradora da República suscitada para prosseguir no feito.

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

418. Processo: JF/MG-0058833-33.2016.4.01.3800-
NOTCRI

Voto: 1348/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão
informando que página em rede social estaria compartilhando imagens de cunho preconceituoso,
propagando discurso de ódio e manifestações com teor homofóbico. MPF: Promoção de declínio
de atribuições fundada na ausência de lesão a bens, serviços e interesses da União, por entender
ausente  a  transnacionalidade da conduta.  Discordância  do magistrado,  sob o fundamento da
inxistência de tipicidade material da conduta narrada. Aplicação do art. 28 do CPP. Para se firmar
a  competência  da  Justiça  Federal  é  necessária  a  existência  de  tratado  ou  convenção
internacional, bem como indícios de transnacionalidade 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. Não há indícios,  no caso,  de internacionalidade da
conduta.  Inexistência  de  ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
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entidades. Insistência do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

419. Processo: JF/PR/CUR-5007710-
32.2013.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 1249/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de que advogado
e uma terceira pessoa teriam recebido valores pagos relativos à Ação Previdenciária de cliente.
Segundo consta, o advogado aproveitou-se do fato da beneficiária ser analfabeta e a fez assinar
procuração dando poderes à terceira pessoa para sacar a quantia de R$ 18.722,27, resultante de
lide previdenciária que foi julgada procedente. MPF: Promoção de declínio de atribuições fundada
na  ausência  de  lesão  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União,  uma  vez  que  o  prejuízo  foi
suportado  pelo  particular.  Discordância  do  magistrado,  por  entender  que  o  instrumento  de
procuração apresentado perante a CEF foi obtido fraudulentamente e que também teria induzido a
erro  a  Caixa  Econômica  Federal.  Aplicação  do  art.  28  do  CPP.  Verifica-se  que,  embora  a
procuração tenha sido obtida de má-fé, não teve o condão de induzir a CEF em erro, pois foi
efetivamente outorgada pela vítima. A suposta fraude se deu contra a beneficiária, que por ser
analfabeta e confiar em seu advogado, assinou o documento sem ter consciência do seu real teor.
Eventual prejuízo em detrimento do patrimônio e da boa-fé de particular. Inexistência de ofensa
direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Precedente  2ª  CCR:
3412.2015.000037-4,  647ª  Sessão de Revisão,  em 23/05/016,  unânime.  Precedente  STJ:  CC
125.238/CE,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
04/02/2013, DJe 14/02/2013. Insistência do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

420. Processo: JF-AM-0016115-75.2016.4.01.3200-
INQ

Voto: 1023/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171,
§  3º.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  JUÍZO.  CPP,  ART.  28.  PRESCRIÇÃO
ANTECIPADA  OU  VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.  ENUNCIADO  Nº  28  DA  2ª  CCR/MPF.
ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  possível  prática  do  crime  de
estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º), consistente no recebimento indevido de benefício
previdenciário, no período de 01/06/2007 a 22/02/2010, após o óbito do titular, em 24/06/2007. 2.
A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na falta de
efetivo interesse de agir, em decorrência da prescrição em perspectiva do delito. 3. Discordância
do Magistrado. 4. Enunciado nº 28 desta 2ª CCR: 'Inadmissível o reconhecimento da extinção da
punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em  perspectiva,  por  ferir  os  primados
constitucionais  do  devido  processo  legal,  da  ampla  defesa  e  da  presunção de  inocência'.  5.
Incidência da Súmula nº 438 do STJ: 'É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva  com fundamento em pena hipotética,  independentemente da existência  ou
sorte do processo penal'. 6. Considerando que a pena máxima abstratamente cominada ao crime
previsto no art. 171, § 3°, do CP é de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e que o último
saque indevido ocorreu em 22/02/2010, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva estatal somente ocorrerá em fevereiro/2022, conforme a regra prevista no art. 109, III, do
referido diploma legal. 7. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

421. Processo: JF-AM-0016117-45.2016.4.01.3200-
INQ

Voto: 1026/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  descrito  no  art.  171,  §  3º,  do  CP.  Recebimento
indevido de benefício previdenciário, no período de 01/08/2004 a 30/06/2005, após o óbito da
titular. Promoção de arquivamento fundada na falta de efetivo interesse de agir, em decorrência da
prescrição em perspectiva do delito. Discordância do Magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP.
Ausência de informações sobre representante legal,  procurador habilitado ou pessoa do grupo
familiar indicada para recebimento do benefício. Inocorrência de registro de renovação de senha.
Caso em que a autarquia previdenciária não logrou êxito em identificar e localizar o recebedor do
benefício. Indícios de autoria delitiva não evidenciados. Ultrapassados mais de 11 anos desde a
data do fato. Aplicação do Enunciado nº 68 da 2ª CCR. Inexistência de diligências capazes de
alterar o panorama probatório atual. Insistência no arquivamento.

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

422. Processo: JF-ANA-0004483-19.2016.4.01.3502-
PROC INV

Voto: 1169/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ANÁPOLIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA  (CP,  ART.  168-A).  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO PARA DAR PROSSEGUIMENTO ÀS INVESTIGAÇÕES. 1. Procedimento
Investigatório Criminal instaurado para apurar o crime de apropriação indébita (CP, art. 168-A),
atribuído aos responsáveis legais de pessoa jurídica de direito privado. 2.  Oficiada,  a Receita
Federal informou que o crédito tributário constituído em face da investigada decorre de débito
confessado em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social  GFIP, sendo
que, por não se tratar de crédito da seguridade social constituído por meio de notificação fiscal de
lançamento de débito ou de auto de infração, não é cabível a emissão de representação fiscal
para  fins  penais.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do
procedimento, em razão da ausência de dolo genérico na conduta do agente, uma vez que os
próprios representantes legais da investigada declararam à Receita Federal do Brasil, por meio de
GFIP, os valores devidos a título de contribuição previdenciária. Aduziu, ainda, tratar-se de simples
inadimplemento de uma obrigação tributária. 4. Discordância do Juiz Federal, por entender que o
preenchimento da GFIP não exclui o dolo genérico consistente na suposta omissão voluntária do
recolhimento da contribuição previdenciária à Administração Previdenciária. 5. O crime definido no
art. 2º, II da Lei 8137/90 se caracteriza no fato de deixar de recolher, no prazo legal, valor de
tributo,  descontado  ou cobrado,  na qualidade  de sujeito  passivo  de obrigação  e que deveria
recolher aos cofres públicos. Assim, o crime se consuma a partir do momento em que expira o
prazo legal sem que o agente tenha efetuado o recolhimento dos valores do tributo. 6. No caso,
consta a informação de que todos os 11 parcelamentos do contribuinte foram rescindidos em
razão de sua inadimplência,  estando os débitos,  atualmente,  em fase de cobrança executiva.
Verifica-se que a investigada adotou o mesmo comportamento por vários anos,  fato que não
permite afastar de imediato o dolo em sua conduta, sendo certo que, qualquer ponderação acerca
da intenção  de  se  praticar  o  crime somente  poderá  ser  demonstrada  no  curso  da  instrução
criminal, quando se oportunizará a completa produção de provas, submetidas ao contraditório e
ampla defesa. 7. Designação de outro membro para dar prosseguimento às investigações.

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

423. Processo: JF/CE-0010830-71.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 1021/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. 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). Oficiada, a
Receita Federal informou que dois DEBCADs estariam incluídos em parcelamento, ao passo que
três DEBCADs teriam sido encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em
dívida ativa. 1) Com relação aos DEBCADs parcelados, verifica-se que o pagamento das parcelas
estão em situação regular. Suspensa a pretensão punitiva estatal. Aplicação do Enunciado nº 19
da 2ª CCR. 2) No tocante aos DEBCADs encaminhados à PFN, embora passíveis de cobrança
após inscritos em dívida ativa,  constatou-se das informações apresentadas pela  RFB que os
débitos se referem ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias, como multas pelo
atraso na prestação de informações ao Fisco. Segundo o STJ, a consideração, na esfera criminal,
dos juros e da multa em acréscimo ao valor do tributo sonegado, para além de extrapolar o âmbito
do tipo penal implicaria em punição em cascata, ou seja, na aplicação da reprimenda penal sobre
a punição administrativa anteriormente aplicada (Resp 1306425/RS). Carência de justa 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.

424. Processo: JF/CF/BA-0001062-
39.2016.4.01.3302-INQ

Voto: 1079/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE CAMPO 
FORMOSO/BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

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

425. Processo: JF/MOC-0006414-
15.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 1068/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §3º).  Beneficiário  do
seguro desemprego,  ao tentar  receber  na agência  da Caixa Econômica Federal  sua primeira
parcela,  foi  informado que o benefício  já  havia  sido sacado em conta que  este  teria  Montes
Claros. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiado, o MTE informou que foram
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pagas três parcelas do referido benefício. A CEF, por sua vez, informou que a primeira parcela
creditada na conta ainda não foi sacada da conta do titular. Quanto aos documentos utilizados
para  abertura  da  conta  supostamente  fraudulenta,  informou  que  não  foram  localizados  nos
arquivos. O beneficiário aduziu ter recebido apenas duas parcelas do benefício, tendo que acionar
a justiça para receber a primeira parcela. Informou, ainda, que a Receita Federal em São Luís do
Maranhão o informou que existia um homônimo, com mesmo número de CPF e RG, com apenas
o nome dos pais diferentes. Após esclarecimento dos fatos, verifica-se que não houve prejuízo em
face da CEF, uma vez que o suposto valor da primeira parcela não foi sacado. Suposta fraude não
evidenciada. Ausência de linha investigatória. Carência de justa causa para o prosseguimento do
feito. Homologação do arquivamento.

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

426. Processo: JF/MOC-0006434-
06.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 1011/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de furto qualificado mediante fraude (CP, art. 155, §4º, II). Notícia
de movimentações bancárias fraudulentas, via internet banking, em desfavor de correntista da
Caixa Econômica Federal. Prejuízo causado foi de R$ 3.680,00. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Foi  localizado  o  IP  registrado  no  acesso  das  transferências
fraudulentas,  com  intuito  de  identificação  da  máquina  a  partir  da  qual  foram  realizados  os
procedimentos ilícitos.  No entanto,  a empresa de comunicação provedora do IP informou que
armazena dados cadastrais e históricos de chamadas apenas por um período de 03 anos, o que
impossibilitou o fornecimento dos dados referentes ao citado IP para a data de agosto/2006 (data
do fato). Verificou-se que as contas beneficiárias das transferências fraudulentas são poupanças
sem nenhuma movimentação. Houve quebra de sigilo bancário das contas beneficiárias, mas não
revelaram qualquer indício de participação dolosa por parte dos titulares. Ausência de indícios de
autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  alterar  o  panorama probatório.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

427. Processo: JF/PR/CAS-5000520-
95.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 1032/2017 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  do  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334),  tendo  em  vista  a
apreensão de mercadorias sem a comprovação da regular internalização, por 9* investigados. 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. Os
autos foram remetidos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do
CPP, que determinou o retorno dos autos à origem para realização de diligências junto à Receita
Federal, visando a obtenção de informações acerca das autuações em desfavor dos investigados.
4.  Após cumprimento das diligências,  os autos retornaram para  a  2ª  CCR com as seguintes
informações: a) J. G, além do presente procedimento (R$ 1.910,40), possui outras 3 reiterações,
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sem  indicação  expressa  dos  valores  sonegados;  b)  R.R,  além  do  presente  procedimento
(13.708,82), possui outras 2 reiterações; c) J.B, além do presente procedimento (2.046,18), possui
mais  1  reiteração;  d)  J.R.,  além  do  presente  procedimento  (R$  5.914,52),  possui  mais  1
reiteração; e) W.L., além do presente procedimento (R$ 1.643,44), possui outras 2 reiterações; f)
M.S., além do presente procedimento (R$ 1.503,36), possui mais 1 reiteração; g) A.P., além do
presente procedimento  (R$ 2.373,00),  possui  outras  6  reiterações;  h)  C.L.,  além do presente
procedimento (R$ 5.689,00), possui mais 1 reiteração; i) L.J., além do presente procedimento (R$
2.203,84), possui outras 2 reiterações. Ausência de indicação expressa dos valores sonegados
em cada reiteração. 5. 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.  6.  No  caso,  há  notícia  da  reiteração  na  prática  do  crime de
descaminho. Fato que não se mostra penalmente irrelevante. Precedentes do STJ: AgRg no REsp
1627890/RS,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA TURMA,  julgado  em  13/12/2016,  DJe
10/02/2017. 7. Prosseguimento das investigações.

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

428. Processo: JF/PR/CAS-5007604-
50.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 1057/2017 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.  Procedimento
Investigatório instaurado para apurar a prática do crime de descaminho (CP, art. 334), atribuído a
F.S  (R$ 3.579,24  1  registro  anterior),  R.R.  (R$ 4.485,63  5  registros),  J.L.  (R$  8.435,75  1
registro), V.A. (R$ 7.256,63  10 registros), D.E. (R$ 9.149,35  1 registro) e N.I. (R$ 310,89  sem
registro). 2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento com fundamento no
princípio da insignificância. O Juiz Federal acatou a promoção de arquivamento no que tange a
N.I, tendo em vista o baixo valor dos tributos iludidos. Quanto aos demais, discordou das razões
ministeriais, ao argumento de que os registros de reiteração de conduta impedem a aplicação do
princípio da insignificância 3. 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.  4.  No  caso,  há  notícia  da  reiteração  na  prática  do  crime de
descaminho. Fato que não se mostra penalmente irrelevante. Precedentes do STJ: AgRg no REsp
1627890/RS,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA TURMA,  julgado  em  13/12/2016,  DJe
10/02/2017. 5. Prosseguimento das investigações.

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

429. Processo: JF/PR/CAS-5007611-
42.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 1277/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Crimes de contrabando e descaminho (CP, arts. 334 e 334-A). Importação ilegal
de  cigarros  de  origem  estrangeira  (110  maços)  e  mercadorias  desacompanhadas  da
documentação  comprobatória  de  sua  regular  importação.  MPF:  Promoção  de  arquivamento
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fundada no princípio da insignificância. Discordância do Magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP
c/c art.  62,  IV da LC 75/93. A Informação Fiscal apontou a ilusão de R$ 4.962,01 a título de
tributos federais (IPI e II). Aplicação do 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. Conforme a
Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigações
criminais  referentes  a  condutas  que  se  adéquem  ao  contrabando  de  cigarros,  quando  a
quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela
diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao
contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução penal. No
presente caso, não há notícia de reiteração da conduta e foram apreendidos 110 (cento e dez)
maços de cigarros  de  origem estrangeira,  o  que,  excepcionalmente,  impõe reconhecer  como
insignificante a conduta investigada. Insistência no arquivamento.

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

430. Processo: JF/SP-0011398-44.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 1187/2017 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.  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  noticiando  que  empresa  não  teria
comprovado  a  origem  lícita  dos  recursos  utilizados  para  aquisição  de  mercadorias  por  ela
importadas no período de 2008 a 2010. MPF: Promoção de arquivamento fundada na ausência de
indícios mínimos da prática de crime. Discordância do magistrado, tendo em vista a possibilidade
da empresa ter praticado crimes formais contra ordem tributária previstos nos art. 1, V; art. 2º, I ou
art. 3º, I, todos da Lei 8.137/90. Art. 28 do CPP. A Receita Federal considerou ter havido a figura
da interposição fraudulenta de terceiros de forma presumida, já que a empresa quedou-se inerte
durante a fiscalização. Como consequência, foi aplicada pena de multa no valor das declarações
de importação dos anos de 2008 a 2010, sem qualquer especificação sobre possíveis tributos
sonegados. A empresa recorreu à Câmara Superior de Recursos Fiscais, mas até o presente
momento o recurso não foi apreciado. Constata-se que o crédito tributário referente ao auto de
infração foi em relação à multa administrativa e, até o presente momento não foi constituído, em
razão da pendência de julgamento de recurso voluntário. Ausência de informação de qualquer
crédito tributário referente a tributos. Caso se considere a prática de crime formal contra a ordem
tributária, como pretende o magistrado, necessário ponderar que: a) em relação ao art. 1º, V da
Lei 8.137/90, não há nos autos qualquer especificação concreta nesse sentido. O próprio auto de
infração  faz  menção apenas  à  interposição  fraudulenta  presumida,  sem especificar  possíveis
tributos sonegados, sendo defeso presumir tal conduta em âmbito penal; b) Caso se considerasse
a prática de crime contra a ordem tributária previsto no art. 2º, I, da Lei 8.137/90, o referido crime
estaria prescrito. Pena máxima de 2 anos. Ultrapassados mais de 4 anos desde a data do fato,
sem que tenha ocorrido qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição (CP, art. 109,
V); c) quanto ao art. 3º, I, da Lei 8.137/90, tal crime somente pode ser praticado por funcionários
públicos, o que não é o caso, já que a investigada é pessoa jurídica de direito privado. Realização
de diversas diligências que não foram capazes de apontar para a prática de crime. Carência de
justa causa para o prosseguimento do feito. Insistência no arquivamento.

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

431. Processo: JF/SP-0016935-26.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 1364/2017 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. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1, INCISO I, C/C ART. 40,
INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. MPF:
ARQUIVAMENTO.  PEQUENA  QUANTIDADE  DE  SEMENTES,  QUE  PERMITE  O
ENQUADRAMENTO  DA  CONDUTA  NO  ART.  334-A  (CONTRABANDO).  APLICAÇÃO
EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.
Inquérito  policial  instaurado para apurar  suposto crime de tráfico  internacional  de drogas (Lei
11.343/2006, artigo 33, caput, e § 1º c/c artigo 40, inciso I), tendo em vista que foram apreendidas
09 sementes de Cannabis sativa (maconha), oriundas da Holanda. 2. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento do inquérito, com fundamento na aplicação do princípio da
insignificância quanto a eventual crime de contrabando (ante a pequena quantidade de sementes
importadas).  3.  Discordância  do  magistrado  (art.  28  do  CPP),  por  entender  que  embora  as
sementes  de  maconha  não  possuam  o  THC,  destinam-se  ao  cultivo  de  substâncias
entorpecentes, configurando o delito do art. 33, I, da Lei nº 11.343/2006, não sendo cabível ao
caso a aplicação do princípio da insignificância. 4. A semente de cannabis sativa (maconha), ainda
que não apresente em sua composição a substância tetrahidrocannabiol (THC), é insumo vegetal,
ou seja, é matéria-prima destinada à preparação da maconha, substância entorpecente de uso
proibido  no  país,  conforme  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  dado  que  a
germinação da mesma é etapa inicial do crescimento da planta cuja folha originará a droga. 5.
Extrai-se da Lei nº.11.343/06 que adquirir  ou importar matéria prima ou insumo de substância
entorpecente proibida somente é tipificado para fins de tráfico, conforme art. 33, §1º, incisos I e II,
no qual há previsão,  inclusive,  para o cultivador,  semeador ou colhedor.  6. No art.  28 da Lei
nº.11.343/06, o legislador infraconstitucional não incluiu como objeto material do delito a matéria-
prima ou insumo de substância entorpecente, mas, tão somente, a droga ou planta, conforme
caput  e §1º,  respectivamente.  Trata-se,  na realidade, de silêncio eloquente do legislador,  que
dentro da sua conformação político-legislativa, optou por alçar à tipicidade para fins de uso tal
objeto material do delito de tráfico de entorpecentes, excluindo o usuário que adquire a matéria
prima ou insumo para preparar ou cultivar a droga. 7. Afastada a norma especial, é possível atrair
a incidência do previsto no art. 334-A (contrabando) do CP, uma vez que as sementes estariam
subsumidas ao conceito de mercadoria proibida.  8. A União Federal editou regulamento próprio
para a comercialização de sementes e mudas. As exigências legais vão da prévia autorização do
Ministério da Agricultura para se importar sementes e mudas, devidamente listadas no Registro
Nacional de Cultivares (RNC), à inscrição do pretenso importador, pessoa física ou jurídica, no
Registro Nacional de Sementes e Mudas ¿ RENASEM. No mesmo sentido é a Lei nº 10.711/2003
e do artigo 2º da Instrução Normativa nº 50/2006 do MAPA. Mudas ¿ RENASEM. No mesmo
sentido é a Lei nº 10.711/2003 e do artigo 2º da Instrução Normativa nº 50/2006 do MAPA. 9. O
artigo 41 da Lei 10.711/2003, veda a produção, o beneficiamento, o armazenamento, a análise, o
comércio,  o  transporte  e  a  utilização  de  sementes  e  mudas em desacordo  com a  lei  e  sua
regulamentação.  O  referido  regulamento  foi  aprovado  pelo  Decreto  nº  5.153,  de  2004,  que
expressamente  estabeleceu  (art.  178,  inciso  V)  a  proibição  da  produção,  armazenamento,
reembalagem, comércio e o transporte de sementes de espécies nocivas proibidas. 10. A Portaria
nº 344/98 do Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, em seu Anexo I, Listas E e
F, arrola a cannabis sativa linneu como planta que pode gerar substância entorpecente de uso
proibido (art 1o., anexo I Lista E e F) e o THC como substância psicotrópica de uso proscrito. 11. A
Resolução RDC nº 17/2015, com as alterações da Resolução RDC N° 66, de 18 de março de
2016  habilita,  excepcionalmente,  pessoas  portadoras  de  doença  graves,  que  sofrem  de
convulsão, a importarem produtos à base da substância Canabidiol, também advinda da planta
cannabis sativa (¿maconha¿). Em contrapartida, a norma expressamente proíbe a importação da
cannabis sativa (¿maconha¿) in natura, e suas partes, nas quais decerto se incluem as sementes.
12. Todas essas normas legais indicam que a semente de maconha é mercadoria de importação
proibida, o que configura, em tese, o crime de contrabando. A relação é de generalidade com os
crimes da Lei de Drogas, sendo inaceitável reduzir a conduta de quem importa sementes a um
ante factum impunível (Precedente: TRF-3 - HC: 25590 SP). 13. No caso, tanto a materialidade,
quanto  a  autoria,  restam incontroversas,  pois  o  próprio,  investigado,  ao  ser  ouvido  em sede
policial, confessou que era usuário de maconha e que cadastrou-se em site holandês, que nada
pagou pelas sementes, tendo sido contemplado em sorteio. 14. Ao contrário do que vêm julgando
os Tribunais Superiores,  adoto o entendimento de que o Princípio da Insignificância pode ser
aplicado  sem  restrição  aos  crimes  não  violentos,  especialmente  em  relação  ao  crime  de
contrabando,  observadas  as  peculiaridades  do  caso  concreto.  15.  Diante  da  quantidade  das
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sementes importadas e das condições pessoais do autor do fato, considero aplicável ao caso o
princípio da insignificância (Orientação nº 30 da 2ª CCR). 16. Insistência no arquivamento.

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

432. Processo: PRM-JND-3422.2014.000083-8-INQ Voto: 1063/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330), tendo em vista a informação
de que a 1º Vara Criminal Federal de Campinas/SP teria expedido 5 ofícios ao 1º Distrito Policial
de Várzea Paulista a fim de obter informação quanto a localização de veículo apreendido, mas,
mesmo obtendo os avisos de recebimento assinados,  as informações requisitadas não foram
prestadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. A escrivã, à época,
informou não ter repassado o ofício à autoridade Policial Titular por lapsos advindos do excessivo
volume de  serviço,  além das diversas funções acumuladas na delegacia,  já  que era  a  única
escrivã  atuante  no  distrito.  Informou,  ainda,  que  a  solicitação  foi  atendida  após  requisição
realizada pela Corregedoria Geral da Polícia Civil de São Paulo/SP. Posterior cumprimento efetivo
da determinação judicial. Ausência de prova de dolo na conduta examinada. Carência de justa
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

433. Processo: PRM-JND-3422.2015.000176-1-INQ Voto: 1089/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra carteiro da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.
62-IV). Diligências. A vítima identificou um dos autores. Após diligências, verificou-se que o agente
identificado era menor de idade à época dos fatos. Remessa de cópia dos autos ao MPE, com
base no Enunciado nº 42 da 2ªCCR. Quanto aos demais coautores, não houve possibilidade de
identificação.  Inexistência  de  testemunhas  e  de  registros  de  vídeo.  Impossibilidade  de
identificação dos criminosos. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do art. 18 do CPP.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

434. Processo: 1.22.003.001106/2015-72 Voto: 1267/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330).  CONFLITO DE
ATRIBUIÇÕES ENTRE OFÍCIOS DA PRM-UBERLÂNDIA-MG. LC Nº 75/93, ART. 62, VII. NÃO
COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OBTIDOS POR MEIO DE NUMERÁRIO
LIBERADO PELO JUÍZO. MATÉRIA DE NATUREZA CRIMINAL. ATRIBUIÇÃO DO 2º OFÍCIO DA
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PRM-UBERLÂNDIA/MG 1.Notícia de Fato instaurada para apurar a possível ocorrência do crime
de  desobediência  (CP,  art.  330)  em  decorrência  do  descumprimento  de  decisão  judicial  de
particular,  que  pleiteou  que  a  União,  o  Estado  de  Minas  Gerais  ou  o  Município  de  Araguari
custeasse seu tratamento com medicamento não fornecido pelo SUS. Após o cumprimento da
decisão, a autora foi notificada para que apresentasse nota fiscal do referido medicamento, mas
tal  ordem não foi  atendida.  2.  O feito  foi  inicialmente distribuído ao Procurador da República
oficiante no 2º Ofício da PRM/MG, que determinou a remessa dos autos ao 1º Ofício, por entender
que o fato seria conexo com o caso cível de saúde, fato que ensejaria a aplicação do disposto no
art. 6º, §1º da Resolução nº 02/2015 de 25/08/15 da PRM de Uberlândia, o qual dispõe que Todas
as representações relacionadas ao direito à saúde, nas esferas individual e coletiva, que ensejem
atuação no âmbito cível, serão autuadas como notícias de fatos e distribuídas diretamente para o
1º Ofício. 3. Ao receber os autos, o Procurador da República atuante no 1º Ofício discordou da
remessa por entender que não há conexão desta notícia de fato, que possui natureza criminal,
com o 1º Ofício, pois a Resolução nº 02/2015 trata de matérias relacionadas ao direito à saúde em
âmbito cível. 4. O feito foi remetido à 2ª. Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal  que,  por  decisão  monocrática,  determinou  a  remessa  ao  Conselho  Institucional,
considerando a ausência de atribuição do Colegiado para a resolução do conflito entre membros
vinculados a câmaras distintas. 5. O il. Relator SPGR, em preliminar, considerou a ausência de
atribuição do Colegiado para análise do conflito, uma vez que os ofícios da PRM-Uberlândia/MG
não estão vinculados a Câmaras de Coordenação e Revisão específicas, conforme Resolução
PRM-Uberlândia/MG  nº  02/15.  No  mérito,  votou  pela  atribuição  do  2º  Ofício  da  PRM-
Uberlândia/MG, por entender que, embora a presente notícia de fato tenha se originado a partir de
ação de fornecimento  de  medicamentos,  o  feito  versa sobre matéria  de natureza criminal.  O
Conselho, à unanimidade, não conheceu do conflito e determinou a remessa dos autos à 2ª CCR
para análise. 6. Atribuição do titular do 2º Ofício para o prosseguimento do feito, a quem o feito foi
originariamente distribuído. 7. Atribuição do suscitado.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

435. Processo: SR/DPF/MG-01476/2016-INQ Voto: 1205/2017 Origem: GABPR27-DBR - DANIELA
BATISTA RIBEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  tráfico  de  drogas  (art.  33  da  Lei  11.343/06).
Apreensão,  em Belo  Horizonte/MG, de objeto  postal  contendo substância  similar  a  maconha.
Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR/MPF). Empreendidas diligências a fim de identificar
a agência dos Correios na qual ocorreu a postagem do material, bem como para obter as imagens
de suas câmeras de segurança, constatou-se que a encomenda foi postada na agência situada no
Rio  de  Janeiro/RJ.  Ausência  da  transnacionalidade  da  conduta.  Carência  de  elementos  de
informação  aptos  a  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

436. Processo: 1.16.000.000392/2017-48 Voto: 1146/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, informando que
servidor do Ministério Público Federal teria apresentado-se como Policial Civil, ofendendo e dando
voz de prisão aos empregados de condomínio residencial.  Revisão de declínio de atribuições
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(Enunciado nº 33  2ª CCR). Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer infração
penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Querela
entre  particulares.  Fato  estranho  ao  exercício  do  cargo  público.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

437. Processo: 1.17.001.000187/2016-54 Voto: 1147/2017 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 para apurar suposta prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º,
I, Lei 8.137/90), consistente na venda de mercadoria sem o fornecimento de nota fiscal. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Indícios de práticas ilícitas relacionadas com a emissão
de  documento  alusivo  ao  recolhimento  de  ICMS.  Circunstâncias  fáticas  que  não  apontam  a
ocorrência de infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal  para persecução penal.  Precedente 2ª CCR: Procedimento MPF nº
1.34.003.000057/2016-11, 653ª sessão (04/07/2016), 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.

438. Processo: 1.20.000.001413/2016-39 Voto: 1251/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  nominada,  porém  sem  qualquer  dado  de  identificação  para
contato, narrando a suposta existência de organização criminosa, atuante no estado do Amapá,
especializada em identificar grandes propriedades de terras alheias e que, com o auxílio de toda
ordem de servidores públicos, tais como cartorários e desembargadores, além de especialistas
em direito agrário e engenheiros, localizam e se apossam das áreas visadas, fazendo uso de
informações  privilegiadas,  fraudes  e  até  mesmo  ameaça  e  homicídios  praticados  contra  os
proprietários  ou  ocupantes  das  terras  almejadas.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32   2ª
CCR/MPF). Em pesquisa junto a ASSPA, não foi possível colher qualquer informação sobre os
representados. Não é possível extrair qualquer ofensa a bens ou interesses da União. Carência
de elementos de informações aptos a justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

439. Processo: 1.21.003.000177/2016-76 Voto: 1080/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NAVIRAÍ-MS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela FUNAI noticiando suposta prática do crime de lesão
corporal (CP, art. 129) entre indígenas. A agressão teria sido motivada em razão de suposto furto
de uma caixa de som e um aparelho de televisão por um dos indígenas. Revisão de declínio
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(Enunciado nº  32 da 2ª  CCR).  Os fatos narrados não dizem respeito  a  direitos e  interesses
coletivos da comunidade indígena. A competência da Justiça Federal justifica-se somente quando
a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à
organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos
da  CF/1988.  Precedentes  (STJ  -  CC:  123016  TO  2012/0119013-6,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio
Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, DJ 03-02-2006). Aplicação da Súmula nº 140 do STJ: Compete à Justiça Comum
Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

440. Processo: 1.22.001.000019/2017-80 Voto: 1280/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  atendimento  ao  Cidadão  informando
possível  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Relata  o  representante  que  recebeu
mensagem  de  texto  no  celular  supostamente  do  Banco  do  Brasil,  requisitando  seus  dados
bancários.  Posteriormente,  descobriu  que  se  tratava  de  um  golpe.  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.

441. Processo: 1.22.004.000289/2016-80 Voto: 1262/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PASSOS/S.S.PARAISO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  relatando  a
ocorrência de suposto crime eleitoral, de abuso de autoridade e de improbidade administrativa,
por parte de candidato a prefeito que ocupou a Prefeitura por um determinado período. Revisão
de declínio  de atribuições (Enunciado nº  33  2ª  CCR).  Verifica-se que o crime de abuso de
autoridade  por  atentado  a  garantias legais  asseguradas ao  exercício  de voto  e  os prováveis
crimes eleitorais  derivados do uso indevido de recursos para financiamento de campanha ou
como forma de pressão para angariar votos se inserem no âmbito de atribuições do Ministério
Público Eleitoral que, em se tratando de eleições municipais, são exercidas pelo Ministério Público
Estadual, que exercem as funções eleitorais por delegação do MPF (Lei Complementar nº 75/93.
art.  79). Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual. Diante da notícia de suposta ocorrência de improbidade administrativa, tratando-se de
matéria afeta à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, remetam-se os autos àquele Colegiado.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição  no  âmbito  deste  Colegiado,  remetendo-se  os  autos  à  PGR/5A.CAM  -
5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr.  José Adonis Callou de
Araújo Sá.
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442. Processo: 1.23.000.003770/2016-20 Voto: 997/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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.
Comercialização 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  na  hipótese  do  inciso  IV  do  art.  109  da  Constituição  Federal.  Inexistência  de
internacionalidade  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.

443. Processo: 1.23.001.000097/2017-47 Voto: 1069/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  do  crime  previsto  no  art.  273,  §1º-  B,  I,  do  Código  Penal.
Comercialização de medicamentos sem o devido registro junto ao órgão competente (ANVISA) e
notícia do funcionamento sem autorização concedida pela ANVISA, sem alvará sanitário local e
sem responsável  técnico.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da 2a  CCR).
Inexistência de lesão a bem, interesse ou serviço da união,  de suas autarquias,  fundações e
empresas públicas. Caso não se enquadra na hipótese do inciso IV do art. 109 da Constituição
Federal.  Inexistência de internacionalidade 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.

444. Processo: 1.25.000.004340/2016-51 Voto: 1099/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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.
Divulgação  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  na  hipótese  do  inciso  IV  do  art.  109  da  Constituição  Federal.  Inexistência  de
internacionalidade  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.

445. Processo: 1.25.015.000014/2017-96 Voto: 1097/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UNIÃO DA VITÓRIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 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.

446. Processo: 1.29.000.003992/2016-29 Voto: 1263/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  realização  de  saque  indevido  em  conta  de  correntista  da  Caixa
Econômica  Federal.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Oficiada,  a  CEF
esclareceu  que  o  saque  não  foi  contestado  pelo  correntista,  razão  pela  qual  não  foi  aberto
procedimento  administrativo,  e  que  a  empresa  pública  não  sofreu  qualquer  prejuízo  com  a
conduta. Prejuízo suportado unicamente pelo correntista. Inexistência de prejuízo a bens, serviços
ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas federais. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

447. Processo: 1.29.011.000260/2016-58 Voto: 1053/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  prática  do  crime  de  adulteração  de  sinal  identificador  de  veículo
automotor  (CP,  art.  311).  Suposta  ocorrência  de  clonagem  de  placas  de  carreta  acoplada  a
caminhão particular. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.11.001.000220/2016-60, Sessão n° 668, de 12/12/2016,
unânime). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

448. Processo: 1.30.001.000012/2017-96 Voto: 1197/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171), tendo em vista notícia de
oferta de curso técnico em informática sem o devido credenciamento junto ao MEC. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 33da 2ª CCR). A conduta em tela não acarreta lesão a bens,
serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. Os fatos noticiados podem configurar,
em  tese,  crimes  de  estelionato  e/ou  contra  as  relações  de  consumo.  Prejuízo  restrito  aos
particulares.  Precedente 2ª CCR: IPL Nº  00134/2015 (668ª sessão,  de 12/12/2016, unânime).
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
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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.

449. Processo: 1.30.001.000218/2017-16 Voto: 1008/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  perante  a  Procuradoria  da  República  ,  na  qual  o
noticiante relata ter sido vítima de estelionato (CP, art. 171), tendo em vista que, ao receber o
boleto de pagamento de seu banco, notou que a fatura tem como destinatária banco diverso
(sociedade de economia mista). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 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.

450. Processo: 1.30.001.005242/2016-61 Voto: 1195/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, por meio
da qual o representante relata possível  crime de roubo praticado contra pessoa portadora de
deficiência  mental.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32   2ª  CCR/MPF).  Crime  pratica  em
detrimento  de particular.  Inexistência  de ofensa  a  bens ou interesses  da União.  Carência  de
elementos  de  informações  aptos  a  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

451. Processo: 1.30.001.005409/2016-93 Voto: 1213/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º- B, I, do Código Penal. Fazer
publicidade  de  medicamentos  por  meio  da  internet  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 na hipótese do inciso IV do art. 109 da Constituição
Federal.  Inexistência de internacionalidade 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.

452. Processo: 1.30.005.000052/2017-06 Voto: 1133/2017 Origem: PROCURADORIA DA 

173/194



Ata da 673ª Sessão de Revisão                                                                                                                                  PGR-00072874/2017

REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, por meio
da qual o representante relata o uso de drogas e alcool de maneira indiscriminada na calçada de
sua rua, fato que perturbaria o sossego e provocaria transtorno no trânsito. Revisão de declínio
(Enunciado n° 32  2ª CCR/MPF). Fatos ocorridos em bairro residencial de interesse das pessoas
ali  inseridas.  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.

453. Processo: 1.30.006.000234/2016-88 Voto: 1035/2017 Origem: PROC.DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE 
N.FRIBURGO/TERESÓPOLIS-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: otícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual
relata  o  noticiante  que,  após pagar  por  mercadoria  adquirida pela  internet,  o  produto não foi
entregue. Promoção de declínio fundamentada em decisão proferida no CC 133.534/SP  STJ, que
determinou que a referida conduta se amolda ao crime contra a economia popular (Lei 1.521/51).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Eventual prejuízo em detrimento
da  boa-fé  de  particulares.  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). Ainda que se entenda que a conduta possa configurar o crime
de  estelionato,  tem-se  que,  o  fato  de  a  conduta  ter  ocorrido  por  meio  da  rede  mundial  de
computadores não atrai, por si só, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal (Enunciado nº 50 da 2ª CCR). Independentemente da posição adotada, não há 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.

454. Processo: 1.33.003.000387/2016-43 Voto: 1093/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de apropriação indébita  (CP,  art.  168).  Empresa corretora de
seguros  estaria  retendo os  valores  oriundos das  comissões repassados pelas  seguradoras  e
devidos  aos  corretores  de  seguro.  Revisão  de  declínio  (Enunciado nº  32).  Prejuízo  restrito  a
particulares.  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.

455. Processo: 1.33.016.000005/2017-13 Voto: 1098/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 

174/194



Ata da 673ª Sessão de Revisão                                                                                                                                  PGR-00072874/2017

RIO DO SUL-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa. Sala de atendimento ao Cidadão. Possível prática do
crime de estelionato (CP, art.  171). Relata o representante ter efetuado depósito em favor de
particular  para  aprovação  de  financiamento  junto  a  empresa  privada,  mas,  posteriormente,
informaram o golpe. 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.

456. Processo: 1.34.003.000128/2017-66 Voto: 1355/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível delito de incitação ao preconceito religioso (Lei nº 7.716/89, art. 20).
Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão informando que pastora foi vista em
vídeos  na  internet  desrespeitando  ícones  religiosos.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32). Não verificação de internacionalidade da conduta. O fato de a conduta ter
ocorrido por  meio da rede mundial  de computadores não é suficiente,  por si  só,  para fixar  a
competência  da  Justiça  Federal.  Enunciado  nº  50  desta  2ª  CCR.  Ausência  de  elementos  de
informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

457. Processo: 1.34.043.000050/2017-11 Voto: 1356/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º- B, I, do Código Penal. Fazer
publicidade de produtos por meio da internet 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 na hipótese do inciso IV do art. 109 da Constituição Federal. Inexistência de
internacionalidade  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.

458. Processo: 1.34.043.000294/2016-13 Voto: 1206/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  Memorando  encaminhado  pela  PRM  de  Jundiaí/SP
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noticiando que  a investigada estaria  declarando endereços falsos junto  à  Receita  Federal  do
Brasil. Possível ocorrência do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Consta nos autos que a Polícia Federal localizou dois
caminhões carregados de cigarros de origem estrangeira, juntamente com um veículo de pequeno
porte, sendo que este não continha nenhum carregamento. Em consulta ao banco de dados do
DETRAN,  foi  constatado  que  o  veículo  pertencia  à  investigada  e  que  a  mesma  residia  em
endereço  situado  no  município  de  Osasco.  Realizada  diligência,  a  polícia  compareceu  no
endereço cadastrado e os moradores do local afirmaram desconhecer a investigada. Ausência de
elementos que indiquem que a declaração de endereço falso ocorreu perante à Receita Federal.
Falsidade  ideológica  possivelmente  materializada  perante  o  DETRAN/SP.  Notícia  de  que  os
veículos e os cigarros apreendidos foram entregues à Receita Federal. Carência, até o presente
momento, de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

459. Processo: 1.36.001.000313/2016-15 Voto: 1090/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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.
Comercialização 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  na  hipótese  do  inciso  IV  do  art.  109  da  Constituição  Federal.  Inexistência  de
internacionalidade  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)

460. 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. 

Homologação de Arquivamento

461. Processo: DPF/AM-00078/2016-INQ Voto: 1278/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV).
Diligências.  Verificou-se  a  inexistência  de  fragmentos  de  impressões  digitais.  As  imagens  da
circuito de segurança foram encaminhadas para análise, porém não foi possível a identificação
dos suspeitos. Foram ouvidos os funcionários dos Correios, em procedimento administrativo, mas
não  souberam  apontar  eventuais  suspeitos.  Impossibilidade  de  identificação  dos  criminosos.
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Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

462. Processo: DPF/AM-00304/2016-INQ Voto: 986/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de ameaça cometido contra servidores e patrimônio da
Caixa Econômica Federal (CP, art. 147). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências. Investigado afirmou não ter tido a intenção de causar qualquer dano aos servidores e
à empresa. Esclareceu ter enviado e-mail em momento de grande contrariedade, em virtude de
demora no atendimento e prejuízo financeiro sofrido pela sua empresa. Ausência de dolo. Não
configuração  do  crime  em  comento.  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.

463. Processo: DPF/GVS/MG-00379/2012-INQ Voto: 1016/2017 Origem: GABPRM2-TCA - THIAGO 
CUNHA DE ALMEIDA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado em 2012. Suposta prática do crime de falsificação de papel público
(CP, art. 296, IV). Relato de que determinado particular teria levado Guias da Previdência Social -
GPS, emitidas em nome de microempresa, à Agência da Receita Federal, com intuito de obter
Certidão Negativa de Contribuições Previdenciárias. Na ocasião, as guias foram retidas diante da
suspeita  de  que  as  chancelas  de  autenticação  de pagamento,  apostas,  em tese,  pela  Caixa
Econômica Federal,  seriam falsas.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A
materialidade do crime resta  configurada pelas Guias de Previdência  Social,  manifestação da
Caixa Econômica Federal, informação fornecida pela DATAPREV do não pagamento das guias e
Informação  Técnica  do  departamento  da  Polícia  Federal.  Contudo,  após  diligências,  não  foi
possível  concluir  acerca da autoria do crime. Após a oitiva de funcionários da empresa e das
pessoas que tiveram contato com o documento não foi possível identificar com segurança mínima
o  autor  da  falsificação,  não  sendo  possível  atribuir  a  responsabilidade  ao  responsável  pelo
escritório de contabilidade por sua mera condição, ou presumir a autoria da falsificação daquele
funcionário que levou as guias à repartição fazendária. As guias apresentadas foram retidas pela
Receita Federal, não sendo emitida, pois, a Certidão Negativa. Assim, o fim colimado pelo falso
não foi atingido. Esgotamento das diligências. Aplicação da Orientação nº 26 da 2ª CCR/MPF1.
Homologação do arquivamento.

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

464. Processo: DPF/GVS/MG-00612/2014-INQ Voto: 1196/2017 Origem: GABPRM2-TCA - THIAGO 
CUNHA DE ALMEIDA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1, INCISO I, C/C ART. 40,
INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. MPF:
ARQUIVAMENTO.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  PEQUENA
QUANTIDADE DE SEMENTES, QUE PERMITE O ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ART.
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334-A (CONTRABANDO). APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  suposto
crime de tráfico internacional de drogas (Lei 11.343/2006, artigo 33, caput, e § 1º c/c artigo 40,
inciso I), tendo em vista que foram apreendidas 0,0965g de sementes de maconha e extrato da
planta conhecida como Marahuanilla (Leonurus sibiricus), oriundas da Bélgica. 2. Laudo pericial
atestou que a planta Marahuanilla (Leonurus sibiricus) é usada na medicina tradicional asiática
devido  aos  seus  efeitos  relaxantes  e  calmantes,  e  que  não  foram  detectados  em  seus
componentes  nenhuma  substância  relacionada  como  entorpecentes.  3.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito, por entender que a conduta é atípica,
pois por não conter o princípio ativo da maconha, o THC, não se consideram os extratos de
plantas de Marahuanilla ou as sementes de maconha drogas para fins de incidência dos tipos
previstos na Lei 11343/06. Ressaltou também que, poder-se-ia cogitar o enquadramento dos fatos
na figura do contrabando, no entanto, considera-se que o pequeno quantitativo de sementes não
tem  o  condão  de  lesar  o  bem  jurídico  tutelado  pelo  tipo  penal,  atendendo  aos  requisitos
capitulados  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  para  o  reconhecimento  da  insignificância.  4.  A
semente  de  cannabis  sativa  (maconha),  ainda  que  não  apresente  em  sua  composição  a
substância tetrahidrocannabiol  (THC),  é insumo vegetal,  ou seja,  é matéria-prima destinada à
preparação  da  maconha,  substância  entorpecente  de  uso  proibido  no  país,  conforme  o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, dado que a germinação da mesma é etapa inicial
do crescimento da planta cuja folha originará a droga. 5. Extrai-se da Lei nº.11.343/06 que adquirir
ou importar matéria prima ou insumo de substância entorpecente proibida somente é tipificado
para fins de tráfico, conforme art. 33, §1º, incisos I e II, no qual há previsão, inclusive, para o
cultivador, semeador ou colhedor. 6. No art. 28 da Lei nº.11.343/06, o legislador infraconstitucional
não incluiu como objeto material do delito a matéria-prima ou insumo de substância entorpecente,
mas,  tão  somente,  a  droga  ou  planta,  conforme  caput  e  §1º,  respectivamente.  Trata-se,  na
realidade, de silêncio eloquente do legislador, que dentro da sua conformação político-legislativa,
optou  por  alçar  à  tipicidade  para  fins  de  uso  tal  objeto  material  do  delito  de  tráfico  de
entorpecentes,  excluindo o usuário  que adquire  a matéria  prima ou insumo para preparar  ou
cultivar a droga. 7. Afastada a norma especial, é possível atrair a incidência do previsto no art.
334-A (contrabando)  do  CP,  uma vez  que as  sementes  estariam subsumidas ao conceito  de
mercadoria proibida.  8. A União Federal editou regulamento próprio para a comercialização de
sementes e mudas. As exigências legais vão da prévia autorização do Ministério da Agricultura
para se importar sementes e mudas, devidamente listadas no Registro Nacional de Cultivares
(RNC), à inscrição do pretenso importador,  pessoa física ou jurídica, no Registro Nacional de
Sementes e Mudas ¿ RENASEM. No mesmo sentido é a Lei nº 10.711/2003 e do artigo 2º da
Instrução Normativa nº 50/2006 do MAPA. Mudas ¿ RENASEM. No mesmo sentido é a Lei nº
10.711/2003 e do artigo 2º da Instrução Normativa nº 50/2006 do MAPA. 9. O artigo 41 da Lei
10.711/2003, veda a produção, o beneficiamento,  o armazenamento,  a análise,  o comércio,  o
transporte e a utilização de sementes e mudas em desacordo com a lei e sua regulamentação. O
referido  regulamento  foi  aprovado  pelo  Decreto  nº  5.153,  de  2004,  que  expressamente
estabeleceu  (art.  178,  inciso  V)  a  proibição  da  produção,  armazenamento,  reembalagem,
comércio e o transporte de sementes de espécies nocivas proibidas. 10. A Portaria nº 344/98 do
Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, em seu Anexo I, Listas E e F, arrola a
cannabis sativa linneu como planta que pode gerar substância entorpecente de uso proibido (art
1o., anexo I Lista E e F) e o THC como substância psicotrópica de uso proscrito. 11. A Resolução
RDC nº 17/2015, com as alterações da Resolução RDC N° 66, de 18 de março de 2016 habilita,
excepcionalmente,  pessoas  portadoras  de  doença  graves,  que  sofrem  de  convulsão,  a
importarem produtos à base da substância Canabidiol, também advinda da planta cannabis sativa
(¿maconha¿). Em contrapartida, a norma expressamente proíbe a importação da cannabis sativa
(¿maconha¿) in natura,  e suas partes,  nas quais decerto se incluem as sementes. 12. Todas
essas normas legais indicam que a semente de maconha é mercadoria de importação proibida, o
que configura, em tese, o crime de contrabando. A relação é de generalidade com os crimes da
Lei de Drogas, sendo inaceitável reduzir a conduta de quem importa sementes a um ante factum
impunível  (Precedente: TRF-3 - HC: 25590 SP). 13. No caso, tanto a materialidade, quanto a
autoria,  restam  incontroversas,  pois  o  próprio,  investigado,  ao  ser  ouvido  em  sede  policial,
confessou ter importado os produtos, mas que não sabia que se tratava de semente de maconha,
pois pensou ter adquirido substâncias calmantes de origem natural. Afirmou, também, que não
pretendia  cultivar  nenhuma  semente.  14.  Ao  contrário  do  que  vêm  julgando  os  Tribunais
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Superiores, adoto o entendimento de que o Princípio da Insignificância pode ser aplicado sem
restrição  aos  crimes  não  violentos,  especialmente  em  relação  ao  crime  de  contrabando,
observadas  as  peculiaridades  do  caso  concreto.  15.  Diante  da  quantidade  das  sementes
importadas e das condições pessoais do autor do fato, considero aplicável ao caso o princípio da
insignificância (Orientação nº 30 da 2ª CCR). 16. Homologação do arquivamento.

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

465. Processo: DPF/RO-00426/2016-INQ Voto: 1018/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime de falso testemunho, tendo em vista que a investigada
teria prestado informações inverídicas no de ação proposta para apurar atos de abuso de poder
econômico e político, bem como possível captação ilícita de sufrágio, em face dos candidatos
eleitos  para  os  cargos  de  Prefeito  e  Vice-Prefeito  de  Lábrea,  no  ano  de  2012.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  A testemunha declarou,  perante  a  Polícia  Civil,  que
determinado açougue teria fornecido carne para várias pessoas, possivelmente em troca de votos.
Em juízo,  afirmou ter  ouvido  sobre  o  fato.  Constata-se  que  o  teor  principal  das  declarações
prestadas é o mesmo. Inexistência de divergências substanciais. A distância entre a prestação de
depoimento  perante  a  autoridade  policial  e,  posteriormente,  perante  o  juízo,  pode  levar  a
pequenas  divergências  entre  as  declarações.  Testemunha  com baixa  instrução,  residente  no
interior do Estado do Amazonas, em uma situação não corriqueira e em contato com Autoridades
Públicas.  Pequenas  divergências  naturais,  tendo  em  vista  o  contexto  em  que  prestados  os
depoimentos.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

466. Processo: SRPF-AP-INQ-00092/2014 Voto: 1062/2017 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, §3º), tendo em vista o pagamento
fraudulento  de  precatório  judicial  realizado  perante  a  Caixa  Econômica  Federal  por  terceiro
(possível uso de documento falso), no valor de R$ 50.752,88. Procedimento encaminhado pela 5ª
Câmara de Coordenação e Revisão que, após análise, conclui se tratar de questão afeta a esta 2ª
CCR. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Verificou-se que do valor total de R$
50.752,88, o fraudador conseguiu sacar apenas R$ 5.000,00. O restante do valor existente na
conta (R$ 45.752,00) não chegou a ser sacado, sendo posteriormente recuperado pela empresa
pública e devolvido ao real  titular  da conta.  O valor  sacado indevidamente foi  posteriormente
restituído,  de  forma  atualizada  (R$  6.730,09),  pela  funcionária  da  CEF  responsável  pelo
pagamento indevido. Ausência de elementos que indiquem o envolvimento da funcionária da CEF
com o autor da fraude. A partir do endereço fornecido à agência da CEF, a autoridade policial
diligenciou ao local para tentar localizar o possível autor da fraude. Contudo, tal diligência restou
infrutífera.  A CEF informou  não  possuir  imagens  do  indivíduo  em seus  circuitos  internos  de
câmeras. Inexistência de diligências aptas a possibilitar a identificação do autor do crime, tendo
em vista a ausência de endereços, testemunhas e documentos aptos a apontar indícios mínimos
de autoria. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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467. Processo: SRPF-AP-00175/2013-INQ Voto: 1250/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º), tendo em
vista a notícia de que professor da Universidade Federal do Amapá  UNIFAP teria recebido verbas
salariais  sem o cumprimento devido da jornada de trabalho,  além da cumulação indevida de
cargos.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após  a  realização  de  diversas
diligências, como a oitiva de funcionários da UNIFAP e análise documental, não foi possível obter
indícios mínimos da prática de crime. A chefe do departamento de pessoal da UNIFAP, a vice-
reitora e a coordenadora do curso de medicina no instituto declararam desconhecer qualquer
irregularidade na atuação do investigado. Apesar do termo de responsabilidade de acumulação de
cargos  possuir  informações  inconsistentes,  o  prejuízo  sofrido  pela  UNIFAP  não  ficou
caracterizado, assim como a vantagem ilícita supostamente auferida pelo investigado e a sua
conduta fraudulenta para atingir  tal  finalidade, tendo em vista ter declarado a acumulação de
cargos  públicos.  As  irregularidades  cíveis  e  administrativas  decorrentes  das  inconsistências
verificadas, como a concessão de redução de jornada sem a consequente redução salarial, já
estão sendo apuradas em procedimento próprio. Não verificação, no caso concreto, da existência
de prática de ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

468. Processo: 1.02.003.000037/2017-34 Voto: 975/2017 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação  anônima instaurada para apurar  suposto  crime de corrupção
eleitoral. Segundo o representante, nas últimas eleições, o atual prefeito, vice-prefeito e vereador
ofereciam dinheiro e favores em troca de votos. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV).
Da  análise  dos  autos  não  se  vislumbra  a  ocorrência  de  ilícitos  eleitorais,  uma  vez  que  as
alegações do denunciante são desprovidas de elementos mínimos que comprovem a prática de
compra  de  votos.  O  noticiante  toma  como base  entrevista  concedida  ao  jornal  local  e  fotos
publicadas  dos  candidatos,  narrando  fatos  desconexos  ocorridos  no  município.  Ausência  de
quaisquer indícios da prática de ilícitos eleitorais. Falta de justa causa para persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

469. Processo: 1.03.000.001349/2016-77 Voto: 1279/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando que durante um ato político realizado no Município de
Lorena, o atual prefeito e candidato à reeleição, proferiu um discurso relatando alguns fatos sobre
a política local. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que as informações
divulgadas eram verdadeiras, conforme admitiu o próprio representante. A mera divulgação de um
fato público e verdadeiro, ainda que inconveniente ao representante, não importa na prática de
crime contra a honra. O debate político intrínseco às eleições permite que críticas duras, mas que
não excedam os limites do direito à honra, sejam proferidas sem que tais condutas sejam alvo de
persecução penal. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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470. Processo: 1.03.000.001725/2016-23 Voto: 1248/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crimes eleitorais previstos nos art. 323, 324 e 325 do Código
Eleitoral.  Determinado  deputado  estadual  teria  divulgado  um  vídeo  em  rede  social  sobre  o
envolvimento da Prefeitura de Mogi das Cruzes com os fatos chamados de máfia da merenda.
Após replicar  o  trecho  de  uma reportagem,  o  vídeo  divulgado  deu  destaque a  excertos  que
ofenderiam os representantes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As informações
propagadas  foram  extraídas  de  documentos  divulgados  na  imprensa,  de  forma  que  a  mera
seleção de trechos de interesse dos elaboradores da propaganda não permite a configuração dos
ilícitos penais. O candidato replicou com o único intuito de criticar politicamente seus adversários.
O debate político intrínseco às eleições permite que críticas duras, mas que não excedam os
limites do direito à honra, sejam proferidas sem que tais condutas sejam alvo de persecução
penal. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

471. Processo: 1.04.004.000047/2016-12 Voto: 1240/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  favorecimento  de  credores  (art.  172,  Lei  11.101/2005).
Promotor  da Vara  de Falências enviou ofício  informando que  juiz,  nos autos de  reclamatória
trabalhista, teria liberado valores pertencentes à massa falida da empresa reclamada em favor da
credora trabalhista (reclamante), o que poderia caracterizar afronta à ordem de pagamento aos
credores prevista na Lei 11.101/2005. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta
nos  autos  que  o  juiz  trabalhista  determinou  a  liberação  do  depósito  recursal  efetuado  pela
empresa  demandada,  bem como dos  valores  bloqueados  via  Bacen  Jud.  Com finalidade  de
melhor esclarecimentos dos fatos, MPF oficiou os juízes que atuaram na referida ação trabalhista.
O  magistrado  informou  que  considerou  que  o  depósito  recursal  e  o  bloqueio  on  line  foram
efetivados em data anterior à decretação da falência, tendo a sentença transitado em julgado para
a empresa ante a não interposição do Recurso de Revista, e tais valores passando a integrar o
crédito da exequente. Entendeu o magistrado que a posterior falência do executado não autoriza
a remessa dessa quantia ao juízo falimentar, devendo ser liberada à credora por força do art. 899,
§1º  da  CLT.  Em análise  dos  fatos,  restou  demonstrada  que  as  decisões  tomadas pelo  juízo
trabalhista foram fruto de sua atividade jurisdicional, exercida no âmbito de suas competências e
de acordo com a legislação aplicável e com suporte em jurisprudência majoritária na Justiça do
Trabalho.  Não  verificação,  no  caso  concreto,  da  existência  de  crime  de  natureza  falimentar.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

472. Processo: 1.05.000.000054/2017-90 Voto: 1014/2017 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime descrito no art. 350 da Lei nº 4.737/65. Relato de que
prefeito da cidade de Agrestina não teria declarado à Justiça Eleitoral ser proprietário de uma
caminhonete ao preencher o requerimento de registro de candidatura. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme decisão do TSE, a conduta investigada não tem o condão de
lesar o bem jurídico tutelado pelo art. 350 do Código Eleitoral, tendo em vista que as informações
constantes  na  referida  declaração  são  irrelevantes  para  o  processo  eleitoral  em  si  (Agravo
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Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 36417, Min. Felix Fischer, Publicação: DJE - Diário
da Justiça Eletrônico, Data 14/4/2010). Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

473. Processo: 1.11.000.000151/2017-85 Voto: 1366/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro de radiofrequência. Lei nº 9.472/97, art. 183. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). ANATEL realizou fiscalização após o recebimento de representação referente ao uso
não autorizado de frequência destinada ao serviço de radioamador. Segundo o Auto de Infração
emitido pela ANATEL, foram apreendidos quatro transceptores (do tipo wlak-talk), com potência de
4W, que estavam sendo utilizados por encarregados de construtora numa obra de construção
residencial. Bem jurídico tutelado pela norma  a segurança dos meios de telecomunicações  não
sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a intervenção do Direito
Penal.  Conduta  minimamente  ofensiva.  Subsidiariedade  do  direito  penal.  Atipicidade  do  fato.
Incidência do princípio da insignificância. Precedentes: STF, HC nº 115.729/BA, 2ª Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/02/2013; STJ, RHC 55.743/RO, Rel. Min. Gurgel De Faria,
Quinta Turma, DJe 28/04/2015. Homologação do arquivamento.

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

474. Processo: 1.14.000.000110/2017-87 Voto: 979/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de ameaça cometido contra
particular (CP, art.  147). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Denunciante
afirma sofrer  discriminação, agressões e ameças por  parte  de familiares e de terceiro(s)  não
identificado(s). Informações de que o denunciante é dependente químico, já tendo sido internado
para tratamento. Relatos desconexos e referências incoerentes. 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.

475. Processo: 1.14.000.000211/2017-58 Voto: 1158/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o
representante que o investigado teria feito comentário com teor de pedofilia em rede social (Lei
8.069/90, arts 240 e 241). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se nos
autos  que  o comentário  realizado  pelo  investigado,  embora  de  mau gosto,  não demonstra  a
prática concreta do delito de pedofilia. Instado a prestar maiores esclarecimentos, o representante
informou que não possuía outros elementos de um possível ato de pedofilia, bem como não tem
mais provas a apresentar e que o investigado teria excluído seu perfil  da rede social.  Não foi
possível  colher  elementos  que  indiquem a  materialidade  do  crime.  Não houve  divulgação  ou
publicação de fotos pornográficas.  Ausência,  até o presente momento,  de elementos mínimos
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necessários  para  justificar  o  prosseguimento  da  investigação  criminal.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

476. Processo: 1.14.000.000301/2017-49 Voto: 1149/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao Cidadão informando a
suposta prática do crime de ameaça (CP, art. 147). Segundo a noticiante, no ano de 1992 fora
ameaçada por bandidos, narrando envolvimento de políticos e terceiros acerca de um provável
casamento que não ocorreu. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação
genérica,  relatando  fatos  que  não  apresentam  qualquer  conexão  lógica.  Consta  nos  autos
informação de que a representante é autora de outros 12 procedimentos apuratórios no âmbito do
MPF  e  do  MPE/BA,  todos  aparentemente  relacionados  aos  mesmos  fatos.  Representação
desconexa e sem qualquer substrato fático apto a justificar o prosseguimento da investigação
criminal. Homologação do arquivamento.

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

477. Processo: 1.14.006.000036/2016-68 Voto: 1252/2017 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. Representação. Sala de Atendimento ao Cidadão. Informa a noticiante que, ao
requerer  benefício  de  aposentadoria  ao  INSS,  foi  surpreendida  com a  informação  de  que  o
benefício já havia sido concedido, fato que gerou a suspeita de que seus documentos tivessem
sido utilizados por outra pessoa. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências, restou constatado que os
benefícios em verdade pertencem à homônima da representante. Há, ainda, registro de pedido de
dois benefícios no nome da representante, mas ambos foram indeferidos pelo INSS. Ausência de
indícios  de  que  tenha  havido  fraude  perante  a  autarquia  previdenciária.  Representante
cientificada.  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.

478. Processo: 1.15.000.001744/2016-39 Voto: 1359/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330), tendo em vista a omissão de
Secretaria  de  Saúde  do  Estado  no  atendimento  às  requisições  da  PRM-Juazeiro  do  Norte.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).  Consta nos autos que fora expedida
notificação  para  que  o  Secretário  Estadual  de  Saúde  apresentasse  defesa  quanto  ao  não
fornecimento das respostas requisitadas pela citada PRM. Em resposta ao ofício encaminhado,
foram fornecidas todas as informações requisitadas anteriormente. Verifica-se que, embora com
atraso, houve o cumprimento efetivo da determinação do MPF. Ausência de prova de dolo na
conduta examinada. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do

183/194



Ata da 673ª Sessão de Revisão                                                                                                                                  PGR-00072874/2017

arquivamento.

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

479. Processo: 1.15.002.000287/2016-45 Voto: 1095/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330), em razão do descumprimento
de requisição do Ministério do Trabalho no bojo de procedimento administrativo, por representante
de  empresa  privada.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Instado  a  se
manifestar,  o  representado  esclareceu  que  o  cargo  que  ocupava  à  época  dos  fatos  não  lhe
conferia autonomia para atender as notificações do Ministério Público do Trabalho. Apresentou e-
mails  encaminhados  aos  setores  responsáveis  em que  o  representado  solicitava  orientações
sobre  as  requisições.  Ausência  de  provas  de  vontade  deliberada  em  descumprir  a  ordem.
Atipicidade penal. Homologação do arquivamento.

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

480. Processo: 1.20.000.000067/2017-52 Voto: 1349/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Ofício expedido pelo Ministério
Público do Trabalho ao Coordenador de Conselho Tutelar solicitando informações, as quais não
foram prestadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apurou-se que o documento
foi  recebido por  pessoa diversa daquela  a  quem era dirigido o ofício.  Inexistência  de ciência
pessoal e inequívoca da referida determinação por quem tinha o dever de atendê-la. 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.

481. Processo: 1.20.000.000674/2014-70 Voto: 1266/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  efetivação  de  registros  relacionados  a
Operação Ararath, no que se refere a tramitação do Inquérito 3812, em trâmite perante o Supremo
Tribunal Federal. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Procedimento com finalidade de
documentar provas complementares a tramitação do Inquérito 3842 para possível remessa ao
PGR. Consta nos autos que o citado inquérito fora arquivado no STF, com trânsito em julgado e
baixa ao arquivo na data de 22/08/2016. Inviabilidade na continuação do procedimento. Ausência
de  providências  a  serem  tomadas  no  momento  para  a  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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482. Processo: 1.20.000.001081/2016-92 Voto: 1123/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). Recebimento do
benefício de seguro desemprego concomitante à período laborativo. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Constatou-se  que  a  representada  realmente  fazia  jus  ao  seguro-
desemprego, mas recebeu as parcelas em atraso. Embora o recebimento de fato tenha ocorrido
quando já estava empregada, tal fato não afasta o direito ao recebimento dos valores, que havia
se aperfeiçoado conforme a legislação de regência. Carência de indícios mínimos da prática de
crime.  Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

483. Processo: 1.20.000.001476/2016-95 Voto: 1091/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações. Lei
nº  9.472/97,  art.  183.  Retransmissão  de  TV,  sem  autorização  da  ANATEL.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A ANATEL informou que a interrupção da estação foi
postergada tendo em vista a celebração do Acordo de Cooperação Técnica 1/2014 que tem como
objetivo, entre outros, o de assegurar os direitos de acesso à informação e ao lazer dos cidadãos,
por meio do serviço de RTV. () O mencionado Termo de Cooperação permite, excepcionalmente,
que  estações  de  serviços  de  radiodifusão  irregulares  permaneçam  em  funcionamento.  Esse
funcionamento  evita  que,  em  municípios  onde  existam  menos  que  3  (três)  entidades
retransmissoras  de  RTV,  embora  sem  autorização  dos  competentes  órgãos  públicos,  o  seu
funcionamento não seja interrompido. 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. Evidente interesse público em tolerar a conduta com o intuito de
garantir  à  população,  sobretudo  a  de  baixa  renda,  o  acesso  à  programação  de  serviço  de
radiodifusão  de  sons  e  imagens.  Atipicidade  do  fato.  Carência  de  justa  causa  para
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.

484. Processo: 1.20.000.001595/2016-48 Voto: 1170/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Apropriação indébita previdenciária (CP, art.  168-A),  praticado pela Prefeitura
Municipal de Várzea Grande, relativo ao período entre 1988 e 1993, em que particular atuou como
professor. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O suposto crime ocorreu até o
ano de 1993, época da vigência do art. 95, d, da Lei nº 8.212/91, que possuía a pena de 2 a 6
anos. Prescrição pela pena máxima em 12 anos, conforme o artigo 109, IV, do Código Penal.
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.

185/194



Ata da 673ª Sessão de Revisão                                                                                                                                  PGR-00072874/2017

485. Processo: 1.21.000.000226/2017-81 Voto: 1455/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

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 pessoa física.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Restou
constatado que o representado recebeu na conta corrente de sua titularidade, que tem como co-
titular  sua  esposa,  cerca  de  R$  10.437.569,00  entre  os  meses  de  01/2007  a  02/2016.  O
rendimento financeiro mensal declarado pelo representado é de R$ 40.291,65. Ao que tudo indica,
tal  rendimento decorre de atividades de empresas em que o representado é proprietário e/ou
administrador. Ausência de indícios de prática de crime. As informações de transações bancárias
apresentadas,  consolidadas  num  período  de  dez  anos,  apesar  de  serem  expressivas,  não
indicam, a princípio, que sejam originadas de atividades criminosas. O rendimento declarado pelo
representado, por si só, representa cerca de 75% dos valores movimentados a título de crédito,
sendo  plausível  que  a  porcentagem  restante  seja  de  titularidade  de  sua  esposa,  também
proprietária da empresa. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

486. Processo: 1.22.002.000410/2016-93 Voto: 993/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERABA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de calúnia (CP,
art. 138). Postagem caluniosa contra Procurador da República. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Em âmbito penal, possível crime contra a honra somente se procede mediante
queixa do ofendido (CP,  art.  145).  Ofendido preferiu  não fazer  a representação.  Ausência  de
condição  de  procedibilidade  da  ação  penal  pública  condicionada.  Ausência  de  atribuição  do
Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,  consequentemente,  de justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

487. Processo: 1.22.006.000175/2016-10 Voto: 1138/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS DE MINAS-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de que determinado
prefeito estaria envolvido em diversas irregularidades, bem como no desvio de mais de 4 milhões
da prefeitura para serem usados em campanha eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62-IV).  Relato  genérico  sem  qualquer  delimitação  e  apresentação  de  elementos  que
corroborem as alegações. Cientificado, o representante quedou-se inerte. Ausência de elementos
mínimos necessários para justificar o prosseguimento da investigação criminal. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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488. Processo: 1.23.000.000465/2015-03 Voto: 1027/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática de crime de falso testemunho, nos autos de
ação trabalhista (CP, art. 342). A testemunha da reclamada teria declarado que não viu o autor
trabalhando na obra, que apenas o via buscando alunos. A preposta da empresa reclamada, por
sua vez, afirmou que o autor trabalhava na construção de obras. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Apesar de o depoimento prestado pela testemunha não ser condizente com a
realidade  dos  fatos,  o  contexto  fático  não  permite  crer  que  o  agente  faria  afirmação  falsa
dolosamente. Consta nos autos que o investigado fora contratado inicialmente para trabalhar no
período  de  07  às  11:30,  enquanto  o  autor  da  ação  trabalhista  laborava  de  14  às  20  horas.
Eventuais inconsistências verificadas no depoimento da testemunha apenas retratam a diferença
de percepção sensorial as atividades laborais exercidas pelo reclamante. Fato que não trouxe
repercussão  para  a  ação,  pois  o  equívoco  nas  declarações  não  se  mostrou  relevante  para
deslinde  do  feito.  Apesar  das  informações prestadas pela  testemunha não corresponderem à
realidade, constata-se que seu depoimento se baseou nos fatos que julgava verdadeiros. Falsa
percepção da realidade. Ausência de dolo. Falta de justa causa para prosseguir na persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

489. Processo: 1.23.000.001127/2015-81 Voto: 1002/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime de falso testemunho, nos autos de ação previdenciária
(CP, art. 342). A testemunha teria declarado que a autora teria sido picada por uma cobra no ano
de 1987. A autora, por sua vez, afirmou ter sido efetivamente picada por uma cobra no ano de
2007, o que foi, inclusive, informado no momento da perícia médica. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Apesar de o depoimento prestado pela testemunha não ser condizente
com a realidade dos fatos, o contexto fático não permite crer que o agente dolosamente faria
afirmação  falsa  com  fins  de  prejudicar  a  autora.  Apesar  das  informações  prestadas  pela
testemunha não corresponderem à realidade, constata-se que seu depoimento se baseou nos
fatos que julgava verdadeiros. Falsa percepção da realidade. Ausência de dolo. Falta de justa
causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

490. Processo: 1.23.000.001721/2016-52 Voto: 1208/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra o sistema financeiro. Aplicação em finalidade diversa da
prevista  em lei  ou contrato,  recursos provenientes de financiamento concedido por  instituição
financeira oficial ou por instituição credenciada (art. 20 da Lei 7.492/86). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos ocorridos em 1994. A pena máxima cominada ao crime é de 6
(seis) anos de reclusão. Prescrição em 12 anos (art. 109, III do Código Penal). Decurso de 23
(vinte e três) anos da data dos fatos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação
do arquivamento.

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

491. Processo: 1.24.000.000007/2015-29 Voto: 1351/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de sonegação previdenciária (CP,
art.  337-A),  pelo administrador de instituto de previdência de servidores públicos ocorrido em
2009. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal informou
não possuir crédito tributário/previdenciário ou interesse fiscal. Constituição definitiva do crédito
tributário, por ora, não verificada. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF.
Homologação do arquivamento.

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

492. Processo: 1.24.002.000017/2017-14 Voto: 1211/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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 do IFPB
Campus Cajazeiras/PB. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Notícia de que um HD
externo teria sido furtado em laboratório do IFPB. Consta nos autos que não há testemunhas do
fato e nem suspeitas de quem possa ter sido o provável autor do delito. Inexistência de câmeras
de segurança no local do fato. Impossibilidade de identificação do criminoso. Ausência de indícios
mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

493. Processo: 1.25.000.001496/2016-80 Voto: 1283/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação sigilosa realizada na Sala de Atendimento
ao  Cidadão.  Narra  o  representante  que  usuários  de  sala  de  bate-papo  em  site  teriam,
supostamente,  cometido  crime  de  pedofilia  (Lei  8.069/90,  arts  240  e  241).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). MPF encaminhou ofício ao site responsável pela sala de
bate-papo requisitando os diálogos suspeitos. A empresa responsável pelo site informou não ser
possível  dar  cumprimento  ao  que  lhe  foi  requisitado,  uma  vez  que  não  efetua  backup  dos
conteúdos de conversas feitas pelos usuários nas salas de bate-papo, por questões de sigilo das
comunicações.  Esclareceu  também  que  as  salas  criadas  por  assinantes  permanecem  no  ar
temporariamente,  apenas quando existem usuários  presentes,  sendo a  sala  automaticamente
removida quando está vazia. Não foi possível colher elementos que indiquem a materialidade do
crime.  Não  há  notícia  de  divulgação  ou  publicação  de  fotos  pornográficas.  Ausência,  até  o
presente  momento,  de  elementos  mínimos  necessários  para  justificar  o  prosseguimento  da
investigação criminal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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494. Processo: 1.25.002.001056/2016-11 Voto: 996/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa. Suposta prática do crime de estelionato majorado (CP,
art.  171,  §3º)  e  omissão de anotação de contrato  de trabalho em CTPS (art.  297,  §4º,  CP).
Possível  fraude  no recebimento  de seguro  desemprego e manutenção de  trabalhadores sem
registro em carteira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Fiscalização
realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) não constatou recebimento indevido de
seguro  desemprego  pelos  empregados,  tampouco,  falta  do  devido  registro  em  Carteira  de
Trabalho. Não verificação, no caso concreto, da existência de prática de ilícito penal. 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.

495. Processo: 1.25.008.000110/2016-42 Voto: 1281/2017 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. Suposto crime de apropriação indevida de benefício previdenciário. Discussão
administrativa acerca da possibilidade de recebimento simultâneo do benefício da aposentadoria
por  invalidez  juntamente  com  subsídio  pago  aos  detentores  de  mandato  eletivo  (vereador).
Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Discordância  entre  os  próprios  órgãos
administrativos  da  Previdência  Social  quanto  à  possibilidade  de cumulação.  Posição  do  STJ,
segundo a qual É possível a percepção conjunta do subsídio decorrente do exercício de mandato
eletivo (vereador), por tempo determinado, com o provento de aposentadoria por invalidez, por se
tratarem de vínculos  de  natureza  diversa,  uma vez  que  a  incapacidade para  o  trabalho  não
significa,  necessariamente,  invalidez  para  os  atos  da  vida  política.  (REsp  1377728/CE;  Min.
Benedito Gonçalves; Primeira Turma;18/6/2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1412872/CE,
Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, DJe 18/12/2013. Inexistência
de dolo de lesar o erário ou de induzir em erro a autarquia previdenciária. Crime não configurado.
Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

496. Processo: 1.25.008.000854/2016-67 Voto: 972/2017 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. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta nos autos que a investigada estaria exercendo
atividade  remunerada  durante  o  recebimento  do  benefício  previdenciário  de  auxílio-doença.
Período  do  recebimento  indevidamente  seria  de  22/11/2005  a  05/12/2005  e  03/02/2006  a
18/08/2006. Benefício concedido sem irregularidades.  Ausência  de elementos que indiquem o
emprego de meios fraudulentos por parte  da investigada,  uma vez que o INSS descobriu os
vínculos trabalhistas em simples conferência de informações. Notícia de que o trabalho realizado,
nos períodos mencionados, era formal e foram registrados nos sistemas da previdência social os
recolhimentos das contribuições relativas àqueles períodos. Não verificação, no caso concreto, da
existência de dolo na conduta da investigada. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

497. Processo: 1.26.001.000474/2016-55 Voto: 1145/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Ofício expedido pela Vara do
Trabalho à empresa executada para o bloqueio de créditos até o importe de R$ 6.218,90. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Justiça do Trabalho encaminhou ofício de maneira
genérica, sem citar o responsável pela execução da demanda. Apurou-se que o documento foi
recebido por funcionária que não é indicada como administradora da empresa. Inexistência de
ciência pessoal e inequívoca da referida determinação por quem tinha o dever de atendê-la. 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.

498. Processo: 1.26.001.000484/2016-91 Voto: 1354/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Relatório de inspeção e de documentação da força tarefa de fiscalização do
trabalho  escravo,  realizado  com  a  participação  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  Polícia
Rodoviária  Federal,  Auditores  Fiscais  do  Trabalho  e  da  Procuradoria  Municipal  de  Itabuna.
Possível exploração do trabalho em condições análogas à de escravo (CP, art. 149). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de visita em 17 empresas. Compulsando o
teor de todos os relatórios, o órgão de fiscalização não constatou, em nenhuma das propriedades,
a existência de trabalhadores em condições que se amoldassem ao teor do art. 149 do Código
Penal. Ausência de indícios de que os trabalhadores fossem submetidos a trabalhos forçados ou a
jornada  exaustiva,  nem  que  laborassem  em  condições  degradantes  ou  que  tivessem  sua
locomoção  restringida  em  razão  de  dívida  com o  empregador.  Parte  da  investigação  restou
arquivada pela Procuradoria do Trabalho. Inexistência de fraude ou violência. Homologação do
arquivamento.

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

499. Processo: 1.26.003.000193/2016-82 Voto: 1200/2017 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  supostas  irregularidades  praticadas  por  empresa
farmacêutica, em razão da comercialização de medicamento sem registro da ANVISA. CP, art.
273.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  O  presente  procedimento  foi
encaminhado à PRR-5ª Região, para que fosse juntado a processo judicial que está em trâmite no
TRF-5ª Região, e que apura os mesmos fatos. Entretanto, o processo já transitou em julgado,
uma vez que foi inadmitido o recurso especial interposto pelo réu, estando os autos com baixa
definitiva para o Juízo de origem. Ausência de providências a serem tomadas. Homologação do
arquivamento.

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

500. Processo: 1.29.002.000357/2011-65 Voto: 1086/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informações  de  ausência  de
constituição definitiva do crédito fiscal em análise, em razão de pendência de recurso interposto
junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais  CARF. Na pendência de decisão definitiva
sobre o recurso interposto pela parte, não ocorre a constituição do crédito. Natureza material do
delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Após o trânsito em julgado na esfera administrativa, a
Autoridade Fiscal poderá vir a oferecer representação fiscal para fins penais ao MPF. Ausência de
justa causa no momento para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

501. Processo: 1.29.012.000001/2017-06 Voto: 1088/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima. Suposta infração ao art. 117, XVIII, da Lei 8.112/90.
Segundo o noticiante, professor do IFRS  Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul
trabalha no instituto  em regime de dedicação exclusiva e,  em tese,  também ministraria aulas
particulares.  Procedimento  Preparatório  instaurado  para  apurar  eventual  improbidade
administrativa e remessa de cópia do expediente ao Ofício Criminal, a fim de investigar eventual
prática de crime.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fatos  que  podem
configurar  infração  funcional  ou  improbidade administrativa.  Carência  de  indícios  mínimos da
prática de crime. Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento.

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

502. Processo: 1.33.016.000004/2017-79 Voto: 1177/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO DO SUL-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Relato da possível ocorrência de diversos crimes (lavagem de
dinheiro, fraude em licitações e falsificação de documentos públicos, dentre outros). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O Representante encaminhou e-mail relatando que grupo
poderoso de empresas fazem parte de esquema de lavagem de dinheiro, fraude em licitações,
falsificação  de  documentos  públicos,  manipulações  eleitorais.  Narrativa  dos  fatos  desconexa.
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, quantos
aos delitos  de  atribuição  desta  2ª  Câmara  de  Coordenação e Revisão.  Diante  da  notícia  de
suposta ocorrência de fraude em processos licitatórios, tratando-se de matéria afeta à 5ª Câmara
de Coordenação e Revisão, remetam-se os autos àquele Colegiado.

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

503. Processo: 1.34.001.004460/2016-39 Voto: 1255/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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 arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo consta, o investigado
foi preso pela Polícia Civil de São Paulo em razão do envolvimento no tráfico de drogas na região
de  Cona/SP,  sendo  apontado  como  um  dos  responsáveis  pelo  investimento  na  quadrilha.
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.  Relatório
encaminhado do Ministério Público do Estado de São Paulo, razão pela qual é desnecessário do
declínio de atribuições. Homologação do arquivamento.

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

504. Processo: 1.34.010.001073/2015-51 Voto: 1083/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  de  entidade  sindical  noticiando  que
determinada sociedade televisiva,  que possui  permissão para atuar  como televisão educativa,
estaria veiculando conteúdo indevido, dentre outras irregularidades. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A Anatel  concluiu  que  a  emissora  denunciada  apresenta  algumas
irregularidades técnicas e que, em razão dessas infrações, foram instaurados procedimentos de
apuração. Constata-se que a representação limita-se a repetir  o objeto de procedimentos que
estão seguindo regular  tramitação nas instâncias administrativas competentes,  não tendo sido
apontada  concretamente  nenhuma  irregularidade  na  atuação  destas.  Carência  de  indícios
mínimos da prática de crime. Cientificado, o representante aduziu não ter interesse em recorrer da
promoção  de  arquivamento.  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.

505. Processo: 1.34.015.000618/2016-42 Voto: 1244/2017 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. Prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária verificada no bojo
de ação trabalhista (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Segundo o
entendimento  da  2ª  CCR,  firmado  no  enunciado  nº  63:  A sentença  trabalhista  transitada  em
julgado, condenatória ou homologatória de acordo, após sua liquidação, constitui definitivamente o
crédito tributário. Em consulta ao andamento processual no site do TRT 15ª Região verificou-se
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que a sentença ainda não foi liquidada. Ausência de providências a serem tomadas no momento
para a 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

506. Processo: 1.34.030.000166/2016-19 Voto: 1065/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JALES-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Juízo da 302ª Zona Eleitoral de
Fernandópolis/SP, noticiando suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º), por beneficiária do
programa bolsa família que efetuou doação de R$ 50,00 para a campanha eleitoral,  fato que
denotaria possível desnecessidade na obtenção do benefício. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Verifica-se que a doação da representada é compatível com a sua renda, ainda
que obtida com o benefício social. Embora o fato configure possível crime eleitoral, que já está em
apuração, é possível a aplicação, por analogia, do previsto no art. 23, §1º, da Lei 9.504,97, que
admite doações de pessoas físicas no limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano
anterior à eleição. A representada recebeu a título de bolsa família, o valor de R$ 2.142,00. Fatos
que não  apontam para fraude ou falsidade.  Disposição  voluntária  de patrimônio  próprio.  Não
verificação,  no  caso  concreto,  da  existência  de  prática  de  ilícito  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

507. Processo: 1.24.001.000205/2016-63 Voto: 470/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  ocorrência  do  crime  de  preconceito  de  raça,  etnia,  religião  ou
procedência  nacional  (Lei  nº  7.716/89,  art.  20,§  2º).  Representação  realizada  na  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, informando que usuário de rede social teria publicado comentários de
cunho supostamente discriminatório contra pessoas de raça negra e homossexuais. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  da  promoção  de  arquivamento  como
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Não verificação de internacionalidade da conduta. O
fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores não é suficiente, por si
só, para fixar a competência da Justiça Federal. Enunciado nº 50 desta 2ª CCR. Ausência de
elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

508. Processo: 1.29.000.000271/2017-48 Voto: 1132/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Justiça do Trabalho informando que,

193/194



Ata da 673ª Sessão de Revisão                                                                                                                                  PGR-00072874/2017

após realização de audiência,  houve  agressão física e  ofensas entre  advogados.  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  da  promoção  de  arquivamento  como
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). O desentendimento entre os advogados ocorreu fora da
sala de audiência e após o encerramento da atividade jurisdicional. O fato do tumulto ter ocorrido
em prédio da União não atrai, por si só, a competência da justiça federal. Eventual crime de lesão
corporal  ou  crime  contra  a  honra  ocorridos  entre  particulares.  Inexistência  de  lesão  a  bem,
interesse ou serviço da união, de suas autarquias, fundações e empresas públicas. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Por estar conforme, eu, Márcia Noll Barboza, Secretária Executiva da 2ª Câmara, assino a presente ata, assinada
também pela Coordenadora e pelos membros presentes.

MÁRCIA NOLL BARBOZA
PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA

Secretária Executiva

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

Coordenadora

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA Titular

FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Suplente

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Titular

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Suplente

MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE
PAULA

PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA
Suplente
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