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

ATA DA SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO
ORDINÁRIA DE MARÇO DE 2017

Aos vinte dias do mês de março do ano dois mil e dezessete, às treze horas e trinta e cinco minutos, iniciou-se,
na sala de reunião da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, a Sexcentésima
Septuagésima Quarta 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. A estagiária do curso de Direito Bianca
S. M. Silva, aluna do Centro Universitário de Brasília, matrícula n° 21354414, acompanhou a sessão. Na ocasião o
colegiado julgou os seguintes procedimentos:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF/CÇD/SC-5002518-
62.2016.4.04.7211-INQ - Eletrônico 

Voto: 1615/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CAÇADOR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171, § 3°). OBTENÇÃO
DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM NOME DE TERCEIRO,  SEM O SEU CONSENTIMENTO.
MPF:  REQUERIMENTO  DE  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA  À  JUSTIÇA  ESTADUAL.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DISPOSTO NO ART. 28 DO
CPP.  CONDENAÇÃO DA CEF A REPARAR OS DANOS  SOFRIDOS  PELO CORRENTISTA.
PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Inquérito
Policial  instaurado  para  apurar  eventual  crime  de  estelionato  praticado,  em  tese,  pela  ex-
namorada da vítima.  O noticiante  abriu  uma conta-poupança na CEF, em nome do seu filho,
porém,  vinculando  o  número  do  seu  CPF,  com  o  objetivo  exclusivo  de  depositar  a  pensão
alimentícia,  autorizando  a  indiciada  a  movimentá-la,  para  efetuar  os  saques  dos  valores
depositados.  Porém,  posteriormente  a  vítima  descobriu  que  seu  nome  estava  inserido  em
cadastro  de  inadimplentes,  em razão  da  falta  de  pagamento  de  dois  empréstimos  bancários
pessoais,  contratados indevidamente pela investigada. 2.  O Procurador da República oficiante
requereu  que  o  Juiz  Federal  reconhecesse  sua  incompetência,  por  considerar  que  No  caso
específico dos autos, verifica-se que a indiciada valendo-se da qualidade de representante legal
do  titular  da  conta-poupança  e  com  poderes  para  efetuar  saques  de  valores,  contratou  os
empréstimos bancários em um terminal de autoatendimento com a simples utilização do cartão
magnético  que  legitimamente  era  detentora.  Ou  seja,  não  existem  evidências  nos  autos  da
utilização  de  assinaturas  ou  de  documentos  falsificados,  material  ou  ideologicamente,  ou  de
qualquer outro meio fraudulento que induzisse ou mantivesse a Caixa Econômica Federal  em
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erro, possibilitando a concessão do empréstimo pessoal. 3. O Juiz Federal discordou do declínio,
reconhecendo a competência da 1ª VF de Caçador/SC, por considerar que os sujeitos passivos
do possível crime de estelionato são o particular juntamente com a CEF, que foi condenada a
pagar  danos  materiais  e  morais  àquele.  4.  Embora  a  fraude  afete,  em  princípio,  interesse
particular,  a  conduta  da  investigada  prejudicou  concretamente  bem,  serviço  ou  interesse  da
referida  empresa  pública  federal  (CEF),  de  modo  que  a  lesão/prejuízo  acaba  por  atrair  a
competência da Justiça Federal e, de consequência, a atribuição do Ministério Público Federal
para a promover a persecução penal. 5. No caso, como bem ressaltado nos autos, a indiciada,
sabendo  que  detinha  autorização  para  movimentar  a  conta  aberta  em  nome  de  seu  filho,
aproveitou-se  para  obter  vantagem  econômica,  mediante  ardil,  ludibriando  a  CEF  a  realizar
empréstimo em conta vinculada ao CPF da vítima, sem o consentimento dela. 6. Ademais, não
tendo a indiciada efetuado o pagamento do valor recebido  pelos menos não em sua totalidade
trouxe  prejuízo  à  instituição  bancária  mantenedora  do  crédito,  gerando,  ainda,  barreira  à
possibilidade do banco cobrar  o  montante  do verdadeiro  detentor  da conta,  caracterizando o
latente prejuízo sofrido pela CEF. 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 do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

002. Processo: JF/CF/BA-0003321-
07.2016.4.01.3302-INQ

Voto: 1707/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE CAMPO 
FORMOSO/BA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Representante informa que sua filha,  agraciada com uma casa referente ao
Programa Minha Casa Minha Vida, teria emitido uma procuração para que a declarante (mãe)
administrasse o imóvel. Esta, por sua vez, emprestou o referido imóvel a uma moça, para nele
residir por seis meses. Porém, após o prazo concedido, a comodatária se negou a devolver o
imóvel. Revisão de declínio (Enunciado n° 33 - 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.

003. Processo: JF/MG-0063533-52.2016.4.01.3800-
PEQUEB

Voto: 1821/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  PEDOFILIA  (LEI  8.069/90,  ART.  241-A).
DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DE PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL POR MEIO DA INTERNET.
CPP,  ART.  28.  TRANSNACIONALIDADE.  TRATADO  INTERNACIONAL.  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no artigo 241-A
do Estatuto da Criança e do Adolescente  ECA (Lei 8.069/90), em razão da divulgação de imagens
com conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes através da rede mundial de computadores,
em redes sociais. 2. Instaurado inicialmente no âmbito da Justiça Estadual, o Ministério Público
Estadual pugnou pelo declínio da competência à Justiça Federal, o que foi acolhido pela Juíza de
Direito.  3.  Recebidos  os  autos,  o  Procurador  da  República  oficiante  manifestou-se  pela
incompetência da Justiça Federal, tendo em vista a inexistência de indícios de que a divulgação
de fotografias com conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes possa ter reverberado para
além território nacional. 4. A Juíza Federal, por sua vez, discordou das razões invocadas pelo
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MPF, por entender que aquele que disponibiliza fotos em site o faz para todo mundo, não tendo
qualquer controle sobre quem irá acessá-las, onde e quando isso se dará, sendo inconteste a
transnacionalidade nesse tipo de delito. 5. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art.
28  do  CPP c/c  art.  62-IV  da  LC  75/93.  6.  A competência  será  da  Justiça  Federal  quando
preenchidos  três  requisitos  cumulativos:  a)  o  fato  esteja  previsto  como crime  no  Brasil  e  no
estrangeiro; b) o Brasil seja signatário de convenção ou tratado internacional por meio do qual
assume o compromisso de reprimir criminalmente aquela espécie delitiva; e c) a conduta tenha ao
menos se iniciado no Brasil e o resultado tenha ocorrido, ou devesse ter ocorrido no exterior, ou
reciprocamente. 7. Além da existência de Convenção Internacional sobre Direitos da Criança da
qual o Brasil é signatário (Decreto 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.  8.  Isso  porque  o  caso  em  tela  trata  da  divulgação  de  imagens
pornográficas envolvendo adolescente por meio das redes sociais, 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,  poderia  acessar  a  página  publicada  com  tais  conteúdos  pedófilos-pornográficos,
verificando-se, portanto, cumprido o requisito da transnacionalidade também exigido para atrair a
competência  da  Justiça  Federal.  9.  Para  o  STF,  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  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 (STF,  RE
628.624, publicado no DJE 06/04/2016). 10. Nesse sentido são os precedentes da 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do MPF: Processo nº 1.00.000.000323/2016-13, julgado na 656ª Sessão
de  Revisão,  de  22/08/2016,  unânime,  e  IPL nº  5020788-25.2015.4.04.7000,  julgado  na  673ª
Sessão de Revisão,  de 06/03/2017,  unânime.  11.  Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

004. Processo: JF/CE-0000203-08.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 1512/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de tráfico internacional de entorpecentes (Lei n° 11.343/2006, art.
33 c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2206). Em agosto de 2014, fora apreendido pela Alfândega de
São Paulo encomenda contendo cocaína em seu interior, com destino à Inglaterra. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas  pela  Polícia  Federal.  Não  há
registros  de  imagens relacionadas ao  fato.  Não há  testemunhas que  possam contribuir  para
elucidação do delito. Não foram encontrados fragmentos de impressões papilares com condições
técnicas para subsidiar  a investigação.  Não foram obtidas adequadas informações quanto ao
remetente ou o destinatário da droga. Por fim, vale notar que os fatos datam de agosto de 2014,
portanto ocorreram há mais de dois anos. Inexistência de elementos suficientes da autoria delitiva.
Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha
investigatória  potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

005. Processo: JF/CE-0006510-75.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 1554/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157) perpetrado em detrimento da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos. Funcionário da ECT teria sido abordado por pessoa portando arma de
fogo,  que  subtraiu  sua  bolsa onde encontravam-se  encomendas postais  e,  logo em seguida,
evadiu-se em automóvel de placa não identificada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Diligências realizadas pela  Polícia  Federal.  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.

006. Processo: JF-FRA-0005087-47.2016.4.03.6113-
PIMP

Voto: 1557/2017 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 80
(oitenta) maços de cigarros de origem estrangeira e não há notícia de reiteração da conduta, o
que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada. Manutenção
do arquivamento.

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

007. Processo: JF-JAL-0000578-45.2013.4.03.6124-
ADCR

Voto: 1964/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 24ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
JALES/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, I). Crédito
consolidado  no  valor  de  R$  4.298,75,  que  se  encontra  ativo  com parcelamento  simplificado.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 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.
Precedentes  do  STJ:  EREsp  1230325/RS,  Rel.  Min.  Gurgel  De  Faria,  Terceira  Seção,  DJe
05/05/2015; AgRg no RHC 54.568/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/05/2015; HC
307.791/SP,  Rel.  Ministro  Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJe  17/03/2015;  AgRg  no  REsp
1468326/RS,  Rel.  Min.  Maria  Thereza  De  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  DJe  11/02/2015.
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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.

008. Processo: JF/MOC-0006402-
98.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 1656/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, i e II) praticado contra Agência dos Correios.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em janeiro de 2014, quatro indivíduos, um
deles armado com revólver, adentraram na agência dos Correios e anunciaram o assalto, levando
aproximadamente R$ 1.390,00. Em seguida, eles se evadiram do local, em duas motocicletas,
para rumo ignorado. Os indivíduos adentraram a agência usando capacetes, o que dificultou a
identificação. Diligências realizadas pela Polícia Federal. Ausência de elementos suficientes da
autoria delitiva pela inexistência de suspeitos e falta de outros elementos técnicos formadores de
convicção  (fragmentos  papiloscópicos,  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.

009. Processo: JF/MOC-0006405-
53.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 1648/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de apropriação indébita (CP,
art. 168) de bens pertencentes ao Departamento Nacional de Infraestrutura  DNIT. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta nos autos que no ano de 1997 um trator de esteira
Fiat;  uma motoniveladora  e  uma pá  mecânica  carregadeira  foram emprestadas  pelo  DNIT à
prefeitura  de  São  Romão/MG,  que  se  propôs  a  devolvê-los  quando  solicitado.  Todavia,  em
fiscalização  intentada  pela  referida  autarquia,  no  ano  de  2010,  foi  constatado  que  os  bens
emprestados encontravam-se em péssimo estado de conservação e somente a motoniveladora
tinha condições de reforma, uma vez que os demais foram transformados em sucata. Diligências
realizadas  pela  Polícia  Federal.  Transcorridos  quase  20  anos,  embora  reste  evidenciada  a
situação calamitosa dos bens emprestados ao município de São Romão/MG, não há qualquer
indício de materialidade e autoria delitivas de crimes que, eventualmente, não estariam prescritos.
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.

010. Processo: JF-PB-0000070-20.2016.4.05.8200-
INQ

Voto: 1363/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DA PARAIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART.
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168-A)  E  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  337-A).
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  EM  RAZÃO  DO  PARCELAMENTO  DOS  DÉBITOS.
APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62,  IV,  DA LC Nº 75/93.  NECESSIDADE DA
CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
ACOMPANHAR O PROCEDIMENTO ATÉ A EFETIVAÇÃO DO PARCELAMENTO. 1. Trata-se de
inquérito policial instaurado para apurar os crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art.
168-A)  e  de  sonegação de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).  2.  A Receita  Federal
informou que os débitos questionados encontram-se com opção de parcelamento de que trata a
Lei nº 12.996/2014, nas modalidades PGFN  DEMAIS E PGFN  PREV, bem ainda RFB  PREV,
todas ainda em fase de consolidação. 3. O Procurador da República oficiante, com fundamento no
Enunciado nº 19 da 2ª Câmara, promoveu o arquivamento do feito em razão do parcelamento dos
débitos nos termos da Lei 12.996/2014. 4. A Juíza Federal rejeitou o arquivamento considerando
que o parcelamento ainda se encontra em fase de consolidação. 5. Os autos foram encaminhados
à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 28 do
CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 6. 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.' 7. O parcelamento possui as fases da
adesão, consolidação, negociação, pagamento e liquidação. O momento em que se considera
efetivado o parcelamento, para fins de aplicação das benesses legais, é o da consolidação. 8.
Conforme estabelece  o §  2°  do art.  1°  da Lei  n.  11.941/09,  as  dívidas  objeto  do  pedido  de
parcelamento  devem  ser  "consolidadas  pelo  sujeito  passivo"  para  se  considerar  suspensa  a
pretensão punitiva, razão pela qual é insuficiente a adesão e o início do pagamento. 9. Diante da
informação de que o parcelamento ainda não foi consolidado, não há que se falar em suspensão
da pretensão punitiva, sendo necessário o acompanhamento do parcelamento, até que este seja
efetivamente  consolidado  (Precedente  STJ:  REsp  1235534/PR,  Rel.  Ministro  Sebastião  Reis
Júnior,  Sexta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 17/12/2015).  10.  Caso o parcelamento seja
efetivado  de  forma  regular,  os  autos  poderão  ser  diretamente  arquivados  na  origem,
comunicando-se à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão por meio do Sistema Único, com base
no Enunciado  nº  19  da  2ª  CCR c/c  Enunciado  nº  36).  11.  Designação de  outro  membro  do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento ao acompanhamento do procedimento até o
efetivo parcelamento do débito.

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/PR/CAS-5005672-
61.2015.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 1608/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62-
IV). CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REITERAÇÃO. VALOR DO TRIBUTO SUPERIOR
A  R$  10.000,00.  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado a partir de representação fiscal
para fins penais para apurar a ocorrência do crime de descaminho, do qual teria resultado o não
pagamento de tributos federais em valor superior a R$ 10.000,00. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Juiz
Federal, sob o fundamento de que constatada a reiteração da conduta pela investigada não é
possível a aplicação do princípio da insignificância. Remessa dos autos à 2ª Câmara, nos termos
do artigo 28 do CPP e art. 62, inc. IV, da LC nº 75/1993. 3. O entendimento consolidado nesta Eg.
2ª  Câmara  é  no  sentido  de  reconhecer  a  insignificância  nos  crimes  de  descaminho  apenas
quando o valor dos tributos iludidos não ultrapassar o montante de R$ 10.000,00, valor fixado no
art. 20 da Lei nº 10.522/2002 (Enunciado nº 49). 4. No mesmo sentido é o entendimento do STJ:
REsp 1393317/PR, Rel.  Min. Rogerio Schietti  Cruz, Terceira Seção, DJe 02/12/2014; AgRg no
REsp 1460036/PR,  Rel.  Min.  Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP),  Sexta
Turma, DJe 06/02/2015; RHC 40.175/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
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DJe  03/02/2015.  5.  No  caso  dos  autos,  antes  de  qualquer  deliberação  deste  Colegiado,  foi
determinada a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que fosse dada a oportunidade de
vista  à  Procuradoria  da  República  oficiante,  a  fim  de  que  fosse  oficiada  a  Receita  Federal,
solicitando informação acerca das outras atuações em desfavor da investigada. 6. Foi identificada
a reiteração da conduta e a efetiva lesão à ordem tributária, bem jurídico tutelado, isto porque, o
somatório dos tributos não recolhidos é de R$ 41.146,29, superior portanto a R$ 10.000,00, limite
fixado  no  artigo  20  da  Lei  nº  10.522/02,  sendo  inaplicável  o  princípio  da  insignificância.  7.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

012. Processo: JF/PR/PAT-5002046-
76.2016.4.04.7012-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 1735/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO 
BRANCO

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros
de  origem  estrangeira.  Promoção  de  arquivamento  fundada  no  princípio  da  insignificância.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª
CCR,  de  18/04/2016,  procede-se  ao  arquivamento  de  investigações  criminais  referentes  a
condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não
superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da
conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,
ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução penal.  No presente caso, foram
apreendidos apenas 43 (quarenta e três) maços de cigarros de origem estrangeira e não há
notícia de reiteração da conduta, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante
a conduta investigada. Manutenção do arquivamento.

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

013. Processo: JF/SP-0000126-87.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 1630/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

014. Processo: JF/SP-0014342-19.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 1627/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

015. Processo: TRE-BA-INQ-0000187-
22.2012.6.05.0169

Voto: 1607/2017 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DA BAHIA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  CRIME  ELEITORAL
PREVISTO NO ART. 11, INCISO IV, DA LEI Nº 6.091/74. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
PRESENTES FORTES INDÍCIOS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Cuida-se de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime
eleitoral previsto no art.  11, inciso IV, da Lei nº 6.091/74, consistente em obstar,  por qualquer
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forma, a prestação dos serviços previstos nos arts. 4º e 8º desta Lei, atribuídos à Justiça Eleitoral.
2. O Promotor Eleitoral promoveu o arquivamento dos autos por entender no sentido da evidente
ausência de dolo na conduta dos investigados. 3. Discordância do Juiz Eleitoral, considerando
demonstrados fortes indícios da materialidade e da autoria delitiva. 4. 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. No caso dos autos, foi o
próprio  Juiz  Eleitoral,  no  exercício  do  Poder  de  Polícia  Eleitoral,  que,  in  loco,  constatou  o
embaraço criado pelos investigados à Justiça Eleitoral, bem como quem tirou as fotos, por volta
das 10:00 horas da manhã, o que demonstra duvidosa a alegação de que o ônibus estava parado
em razão da hora do almoço do motorista. 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, o que, como
visto,  não  é  o  caso  dos  autos.  7.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  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.

016. Processo: 1.20.000.002251/2014-94 Voto: 1483/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Suposto crime de desobediência (CP, art.  330).  Possível
descumprimento  de  decisão  judicial.  De  acordo  com  a  representação  anônima,  um  imóvel
supostamente pertencente ao representado estaria sendo utilizado mesmo após o bloqueio de
bens decretado pela Justiça Federal.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).
Diligências realizadas. Informação do Administrador Judicial  de que o imóvel está locado para
empresa privada,  mas que encontra-se atualmente fechado para reformas e reestruturação a
cargo da locatária,  que realizou avaliações para comprovar que as obras não trarão qualquer
prejuízo ao imóvel. A análise dos autos revelou que a conduta atribuída ao investigado é atípica,
uma vez que não restou demonstrada qualquer conduta do agente que violasse a determinação
proferida pela autoridade judicial, inexistindo 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

017. Processo: 1.22.004.000271/2016-88 Voto: 1504/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PASSOS/S.S.PARAISO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de adulteração de laticínios (Lei nº 8.137/90, art. 7º, inc. III ou CP,
art. 272). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). 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
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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.
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).  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.

018. Processo: 1.34.001.007493/2016-31 Voto: 1606/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. OMISSÃO DE REGISTROS NA CTPS (ART. 297, §4º DO CÓDIGO PENAL).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENUNCIADO 27 DESTA 2ª CÂMARA. ATRIBUIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do
crime de omissão de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CP, art. 297, § 4º). 2.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal pelo Ministério Público Estadual sob
o fundamento de que o sujeito passivo do crime em análise é a Autarquia Previdenciária (INSS) e,
eventualmente,  de  forma  secundária,  o  particular  (terceiro  prejudicado).  3.  O  Procurador  da
República oficiante, por entender que a competência para processar e julgar o crime é da Justiça
Estadual,  suscitou  conflito  negativo  de  atribuições.  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. Precedente do STJ,
Terceira Seção: CC 139.401/SP, DJe 16/11/2015. 5. Atribuição do Ministério Público Federal para
a investigação.

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.

019. Processo: 1.30.001.003630/2016-15 Voto: 1518/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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
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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.

020. Processo: 1.00.000.004668/2017-27 Voto: 1780/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2° I E II).
DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA DOIS  INDICIADOS E  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
QUANTO  A  UM  TERCEIRO.  DISCORDÂNCIA  DO  JUIZ  FEDERAL  QUANTO  AO
ARQUIVAMENTO. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). INDÍCIOS DE AUTORIA
E  MATERIALIDADE  TAMBÉM  QUANTO  AO  TERCEIRO  INDICIADO.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
INVESTIGAÇÃO. 1. Denúncia oferecida em desfavor de dois indiciados, como incursos nas penas
do art. 157, § 2°, incisos I e II, do CP, em razão da prática de roubo à agência dos Correios, com
requerimento de arquivamento com relação a um terceiro investigado. 2. O Juiz Federal recebeu a
denúncia contra os dois investigados, tendo discordado do arquivamento com relação ao terceiro
indiciado,  por  considerar  que  há  indícios  de  sua  participação  no  delito  perpetrado.  3.
Arquivamento prematuro. 4. Existência de indícios também da participação do terceiro indiciado
na  prática  criminosa,  uma  vez  que:  I)  foi  apontado  inicialmente  como  coautor  da  conduta
criminosa, por um dos denunciados; II) possuía documentos similares e da mesma empresa dos
que foram apreendidos com o autor do fato, quando da prisão em flagrante deste último; III) sumiu
de  casa  sem  dar  explicações  à  época  do  ocorrido;  etc.  5.  Dessa  forma,  somente  após  o
exaurimento  das  diligências  capazes  de  esclarecer  o  ocorrido  (inclusive  com  o  intuito  de
localização  e oitiva  do investigado,  além de outras  que se mostrarem cabíveis  no curso  das
investigações)  é  que  o  Ministério  Público  Federal  poderá  concluir  se  existem  elementos
suficientes  para  deflagrar  a  ação  penal  também  quanto  a  ele,  ou  se  deve  promover  o
arquivamento. 6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
investigação.

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 vencido o Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho, que juntou voto vencido. Participou da votação Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

021. Processo: DPF/AM-00251/2016-INQ Voto: 1559/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime tipificado no art.  104 do Estatuto do Idoso, tendo em vista a
retenção de 41 (quarenta e um) cartões magnéticos de contas bancárias relativas a benefícios
concedidos  a  idosos,  com  o  fim  de  assegurar  o  pagamento  de  contas  que  os  beneficiários
efetivamente  realizavam  a  prazo  no  mercado  de  propriedade  dos  investigados.  Revisão  de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Os  fatos  investigados  dizem  respeito
exclusivamente a danos relacionados ao patrimônio de particulares, não incidindo em danos ao
patrimônio da União,  visto que não há qualquer irregularidade relacionada aos benefícios dos
idosos.  Narrativa  que  aponta  eventual  crime  contra  o  patrimônio  exclusivo  dos  particulares.
Ausência de elementos que justifiquem a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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022. Processo: DPF/AM-00942/2013-INQ Voto: 1789/2017 Origem: GABPR13-ACC - ALDO DE
CAMPOS COSTA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado inicialmente para apurar possível prática do crime previsto no art. 20
da  Lei  n°  4.947/66,  em  razão  da  invasão  de  área  localizada  às  margens  do  Rio  Madeira
(Comunidade Ribamar). Arquivamento homologado judicialmente, uma vez que o domínio da área
ainda  era  controvertido.  Posteriormente,  foi  juntado  aos  autos  expediente  noticiando  possível
tentativa de esbulho possessório na área. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33  2ª
CCR).  Quanto  ao  eventual  crime  de  esbulho  possessório  noticiado,  ora  em análise,  referida
conduta delitiva não apresenta ofensa à titularidade da terra, prejudicando tão somente as vítimas
(agricultores que vivem na área invadida, possuidores diretos das terras). 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  em  caso  análogo  (Procedimento  nº  1.19.004.000138/2015-36,  641ª
Sessão,  de  08/04/2016,  unânime).  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

023. Processo: DPF/JZO/BA-0210/2016-INQ Voto: 1510/2017 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar  suposto crime de estelionato (CP, art.  171) praticado
entre particulares, na forma tentada. De acordo com os autos, um médico, após realizar consulta
particular, procedeu ao encaminhamento da paciente a um sanatório situado em Juazeiro, e teria,
supostamente, cobrado de forma indevida o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais),
referentes a três dias de internação, sendo que isso aconteceria através de encaminhamento ao
SUS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O médico em questão não
detinha a qualidade de servidor público federal nem prestava serviços em hospital público federal.
Da  mesma forma,  o  sanatório  mencionado  trata-se  de  instituição  privada,  apesar  de  prestar
serviços também pelo SUS. Dessa forma, observa-se que a suposta tentativa de estelionato deu-
se apenas em detrimento de particulares. Não há, portanto, 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.

024. Processo: DPF/PI-00069/2015-IPL Voto: 1866/2017 Origem: GABPRM1-LDCF - LUCAS
DANIEL CHAVES DE FREITAS

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Durante realização de
barreira pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Picos/PI, foi encontrada a quantia de R$
29.750,00, em espécie, na posse dos investigados, que negaram a propriedade do numerário e
ainda apresentaram versões contraditórias sobre a sua origem. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 33  2ª CCR). Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam a ocorrência
de crimes antecedentes de competência da Justiça Federal (eventual crime previsto na Lei n°
11.343/06, sem qualquer indício de transnacionalidade). 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
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ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça
Federal.Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe
05/06/2013). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

025. Processo: DPF/VCQ/BA-00008/2015-INQ Voto: 1923/2017 Origem: SJUR/PRM-BA - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/GUANAMBI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de exercício ilegal de medicina (CP, art. 282). O investigado foi
preso em flagrante delito ao exercer ilegalmente a profissão de médico em hospital vinculado à
administração  do  Município  de  Mortugaba/BA,  para  tanto  se  valendo  de  documentos  de
identificação e de inscrição profissional pertencentes a terceiro. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  Atuação  médica  ilegal  que  se  deu  perante  órgão  municipal
(Secretaria Municipal de Saúde de Guanambi/BA), sem utilização de documento ou informação
falsa perante o Conselho Regional de Medicina. O fato de os Conselhos Federal e Regionais de
Medicina (autarquias federais) desempenharem a função de fiscalizar o exercício da profissão de
médico (art. 15, c, do Decreto nº 44.045), não tem o condão de, por si só, fixar a atribuição federal
para investigar  o caso.  Delito que tem por sujeito passivo a coletividade e por objeto jurídico
tutelado a saúde pública. Ausência de ofensa direta e específica a bem, serviço ou interesse da
União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.  Precedentes  deste
Colegiado (2ª CCR, Voto nº 4746/2016, Procedimento MPF nº 1.26.005.000212/2015-70, Relator:
Juliano  Baiocchi,  data:  21/06/2016;  2ª  CCR,  Voto  nº  8173/2016,  Procedimento  MPF  nº
1.27.003.000140/2016-24, Relator: Juliano Baiocchi, data: 17/11/2014). 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

026. Processo: 1.11.000.001227/2016-17 Voto: 1265/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de homicídio na forma tentada (CP, art. 121 c/c art. 14, II, todos
do Código Penal), ultraje a culto e impedimento ou pertubação de ato a ele relativo (CP, art. 208) e
crime de racismo (Lei  nº  7.716/89,  art.  20).  Condutas atribuídas a  grupo religioso  que,  após
discussão, invadiu terreiro candomblé, e, durante o confronto houve disparo de arma de fogo, que
atingiu  uma  das  pessoas  que  se  encontrava  no  local.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Crimes cometidos entre particulares. Não se vislumbra, no caso,
ofensa ou prejuízo a bens, serviços ou interesse da União. Ausência de elementos que justifiquem
a atuação 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.

027. Processo: 1.14.000.003374/2016-10 Voto: 1792/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de fato. Possível uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 302). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Apresentação, por parte da representada, de atestado
médico ideologicamente falso a empregadora, no intuito de abonar faltas ao trabalho. Inexistência
de indícios de que o atestado tenha sido apresentado 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.

028. Processo: 1.14.004.001982/2016-41 Voto: 1476/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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  comercializar  medicamentos,  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.

029. Processo: 1.16.000.000576/2017-16 Voto: 1583/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Comunicação  de  utilização  de  diplomas falsos,  expedidos  por  instituição  de
ensino superior privada, perante autarquia sob regime especial vinculada à Secretaria de Estado
do Governo do Distrito Federal. Revisão de declínio (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 do Distrito Federal.

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

030. Processo: 1.17.000.000218/2017-68 Voto: 1791/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  suposta fraude contida em laudos periciais.  Crime de
falsificação de documento público (CP, art. 297). Conduta atribuída a empresa privada licenciada
para realização de vistoria de transporte escolar, credenciada na forma da Resolução 232 do
Conselho Nacional de Trânsito. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Ainda  que o Departamento Nacional  de Trânsito  tenha  interesse,  na órbita  administrativa,  de
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cassar a licença da instituição licenciada, na esfera penal,  o suposto crime de falsificação foi
perpetrado  em  face  do  Departamento  Estadual  de  Trânsito  do  Espírito  Santo.  Os  serviços
afetados não são federais, mas de âmbito estadual, no que toca à fiscalização e à concessão de
licença para os transportes escolares. Não se vislumbra, portanto, prejuízo a bens, serviços ou
interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

031. Processo: 1.17.000.002126/2016-31 Voto: 1966/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima em Sala de Atendimento ao Cidadão
informando  que  Diretor  de  escola  municipal  estaria  destratando  constantemente  alunos  e
funcionários.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Narrativa que
aponta  o  cometimento  de  possíveis  crimes  contra  a  honra  praticados  por  servidor  público
municipal contra particulares. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou
interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se
firma a competência da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério
Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

032. Processo: 1.17.000.002514/2016-12 Voto: 1728/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pelo Instituto de Pesos e Medidas
do  Estado  do  Espírito  Santo   IPEM/ES,  acerca  de  possível  ilícito  penal  cometido  pelo
representado ao realizar serviços de manutenção e reparo em balanças sem autorização do órgão
estadual competente, e para isso, estaria rompendo o lacre de empresa autorizada pelo referido
órgão.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Suposto  prejuízo
suportado  exclusivamente  por  empresa  privada  autorizada  por  órgão  estadual.  Ausência  de
informações capazes de justificar a atuação do Ministério Público Federal na 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.

033. Processo: 1.19.000.001100/2016-00 Voto: 1523/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação particular em que o comunicante relata que determinadas pessoas
invadiram uma área onde está localizada a emissora de rádio de sua propriedade, provocando
uma série de danos nos seus equipamentos. Revisão de declínio (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
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atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

034. Processo: 1.19.004.000018/2017-09 Voto: 1958/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BACABAL-MA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  A representada  estaria  ludibriando
pessoas  ao  oferecer  empréstimos  financeiros  junto  ao  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento
Econômico e Social, mediante pagamento prévio, contudo, os empréstimos não chegam a ocorrer
no  plano  fático.  Ausência  de  qualquer  prejuízo  ao  BNDES.  Prejuízo  suportado  apenas  por
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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

035. Processo: 1.22.001.000477/2016-38 Voto: 1464/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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 fabricar e comercializar medicamentos, 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.

036. Processo: 1.22.005.000026/2017-41 Voto: 1589/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MONTES CLAROS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando
supostas  falsificações  de  documentos  realizadas  por  terceiros,  em  especial  autoridades
cartorárias, com o intuito de apropriar-se de imóveis de particular(es).  Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Os  tabelionatos  são  serventias  judiciais  e  estão
imbricadas  na  máquina  estatal,  mesmo  quando  os  servidores  têm  remuneração  pelos
rendimentos do próprio cartório e não dos cofres públicos (REsp 489.511/SP, Rel.  Min. Eliana
Calmon, DJU 04.10.2004). Eventuais falsidades praticadas envolvendo órgãos do Poder Judiciário
Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

037. Processo: 1.22.009.000008/2017-20 Voto: 1938/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GOV. VALADARES-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima em Sala de Atendimento ao Cidadão
que informa a existência de empresa privada que comercializa software que permite a sociedades
empresárias o controle do denominado caixa dois. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº  32 da 2ª  CCR).  Ausência  de indícios mínimos do cometimento de crimes contra  a ordem
tributária  federal.  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.
Inexistência 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.

038. Processo: 1.23.001.000108/2017-99 Voto: 1499/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 273, §1°-B, do CP. Autuação da pessoa
jurídica  investigada  por  comercializar  medicamentos,  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.

039. Processo: 1.23.001.000110/2017-68 Voto: 1471/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 273, §1°-B, do CP. Autuação da pessoa
jurídica  investigada  por  comercializar  medicamentos,  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.
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040. Processo: 1.25.000.000010/2017-77 Voto: 1489/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de desobediência (CP, art. 330), tendo em
vista que, no bojo dos autos de agravo de instrumento em curso perante a Justiça do Estado do
Paraná, o representante legal da COHAPAR  Companhia de Habitação do Paraná  deixou de
obedecer a ordem legal, ao não atender às determinações contidas nos ofícios e mandado de
intimação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A notícia de fato não
traz  informações  que  justifiquem  a  atuação  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.

041. Processo: 1.25.008.000027/2017-54 Voto: 1795/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de receptação (CP, art. 180) e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor (CP, art. 311). Em julho de 2013, policiais rodoviários federais
encontraram  dentro  de  um  veículo  mercadorias  contrabandeadas.  Em  face  de  tal  fato,  foi
oferecida  denúncia  contra  o  representado.  Porém,  após  a  sentença  penal  condenatória,
constatou-se  que  o  veículo  em  epígrafe  era  clonado.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Tal delito não gera dano ou prejuízo à União, tratando-se, portanto,
de questão afeta à competência da Justiça Estadual. Ademais, à luz do artigo 82 do CPP, não se
aplica prorrogação da competência pela conexão, eis que já há sentença definitiva quanto ao
crime de contrabando. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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: 1.26.001.000019/2017-31 Voto: 1565/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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  comercializar  cosméticos  e  medicamentos,  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.

043. Processo: 1.27.001.000120/2016-73 Voto: 1960/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Inquérito  Civil.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  a
comunicante  relata  que  discente  do  Curso  de  Ensino  Médio  Integrado  ao  Técnico  em
Administração do IFPI vem recorrentemente sofrendo bullying por outras três alunas. Revisão de
declínio (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.

044. Processo: 1.29.011.000245/2016-18 Voto: 1490/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) perpetrado contra particular que teria
pago honorários advocatícios em razão de internação compulsória  em clínica de reabilitação,
sendo  que  o  processo  correspondente  ao  caso  já  estava  sendo  conduzido  pela  Defensoria
Pública Estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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.

045. Processo: 1.30.001.000001/2017-14 Voto: 1481/2017 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 suposta ameaça praticada por servidor da Comissão de Valores Mobiliários
CVM. Narra que o referido funcionário está sendo investigado no IPL n° 74/2011, de atribuição da
16ª Promotoria de Justiça, sendo que esta vem atuando com desídia, pois até o momento não
ofereceu a denúncia. Revisão de declínio (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.

046. Processo: 1.30.001.000552/2017-70 Voto: 1467/2017 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  a
comunicante, professora da rede municipal de ensino, relata que fora interpelada por dois guardas
municipais, que a teriam acusado de ter agredido um aluno. Narra ainda que tal estudante teria
denegrido sua condição de professora, sendo que fatos como estes seriam corriqueiros na escola.
Revisão de declínio (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
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Estadual.

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

047. Processo: 1.30.001.004322/2016-07 Voto: 1488/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática de ilícito criminal em razão
de  fatos  veiculados  no  trâmite  de  ação  anulatória  movida  contra  o  Instituto  Nacional  da
Propriedade Industrial   INPI  em curso na Justiça Federal.  Revisão de declínio  de atribuições
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  O  Juízo  Federal  reconheceu  inexistir  vício  formal  dos  atos
praticados  pelo  INPI  de  anotação  de  transferência  de  titularidade  dos  registros  de  marcas
elencados,  bem como entendeu competir  à Justiça Estadual  eventual  análise de nulidade do
contrato celebrado entre particulares. Ausência de indícios de ilícito penal praticado por servidores
do INPI ou de fatos capazes de configurar crimes contra as marcas, previstos na Lei nº 9.279/96.
Ausência de elementos que justifiquem a atuação 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.

048. Processo: 1.32.000.001311/2016-01 Voto: 1475/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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 a realização de descontos de valores, a título de empréstimo consignado, de
forma fraudulenta, por instituição bancária. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -
2ª CCR). Eventual desconto irregular praticado por instituição financeira privada em detrimento de
servidor público estadual. 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.

049. Processo: 1.34.001.001314/2017-32 Voto: 1727/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato tentado (CP, art. 171 c/c art. 14, II) praticado entre
particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O noticiante alega
que depositou em favor de uma instituição financeira privada valores referentes a parcelas de um
contrato  de  financiamento.  Não  obstante  isso,  o  Banco  favorecido  negou  o  recebimento  dos
depósitos e ajuizou ação de busca e apreensão do bem financiado. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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050. Processo: 1.34.004.001342/2016-49 Voto: 1460/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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 determinada advogada teria subtraído um ofício pertencente a processo
em curso na 4ª Vara Cível  da Comarca de Campinas/SP. 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.

051. Processo: 1.34.006.000076/2017-06 Voto: 1641/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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 suposto crime de abuso de autoridade e outras irregularidades praticadas, em
tese,  por  servidores  públicos  municipais.  Revisão  de  declínio  (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.

052. Processo: 1.34.006.000253/2016-65 Voto: 1725/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  apropriação
indébita de contribuições sindicais (CP, art. 168) .por parte da Prefeitura Municipal de Mogi das
Cruzes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33  2ª CCR). Entendimento de que,
mesmo tendo natureza jurídico-tributária de contribuição parafiscal, o desvio ou não pagamento
da contribuição sindical compulsória não atrai a competência da Justiça Federal, nos termos da
Súmula nº  222  do  STJ ("Compete à  Justiça  Comum processar  e  julgar  as ações relativas  à
contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT."). Inexistência de ofensa direta a bens, serviços
ou interesse da União ou suas entidades. Eventual lesão a particulares. Ausência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Precedente 2ª CCR/MPF: Processo nº 3424.2017.000013-8, julgado na 671ª Sessão de
Revisão, de 13/02/2017. 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)

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

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

Ementa: AÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, PELO PROCURADOR DA REPÚBLICA, DA
DECISÃO  PROFERIDA  PELA  2ª  CCR,  BEM  COMO  ESCLARECIMENTOS  DE  COMO
PROCEDER.  CASO  JÁ  ANALISADO  POR ESTE  COLEGIADO.  MANIFESTAÇÃO  QUE  NÃO
APRESENTA ARGUMENTO CAPAZ DE AFASTAR A CONCLUSÃO DA DECISÃO PROFERIDA.
MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. 1. Ação penal em que o MPF ofereceu denúncia contra o
investigado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 330 e 299 c/c 304 do CP e no art. 311 do
Código  de  Trânsito,  bem  como  pugnou  pela  declinação  de  competência  em  favor  do  Juízo
Estadual no que se refere ao possível crime de receptação, tipificado no art. 180 do CP. 2. Esta 2ª
CCR,  em  julgamento  proferido  na  655ª  Sessão  de  Revisão,  de  08/08/2016,  deliberou,  por
unanimidade, pela não homologação do declínio de atribuições quanto ao crime de receptação
(CP,  art.  180),  em razão da verificação de conexão com crime(s)  de competência  da Justiça
Federal.  3.  O  Procurador  da  República  designado  manifestou-se  no  sentido  de  que  o  pleito
ministerial acerca do declínio de atribuição para promover a ação penal pelo delito de receptação
não  foi,  em  princípio,  propriamente  apreciada  nem pelo  Juízo  Federal  a  quo,  nem por  esta
Câmara Revisora. Solicitou, ainda, esclarecimento de como proceder no caso concreto. 4. Com a
devida  vênia  ao  Procurador  da  República  designado,  não  foi  apresentada  qualquer
informação/tese  capaz  de  afastar  o  fundamento  da  decisão  proferida  por  esta  2ª  CCR.  Foi
decidido por este Colegiado que o declínio de atribuições quanto ao crime de receptação não é a
medida que se impõe, tendo em vista a evidente conexão entre os demais crimes em apuração. 5.
Quanto aos esclarecimento solicitados pelo Procurador da República designado, registre-se que
poderão ser adotadas as providências que entender pertinentes ao caso, como a realização de
novas diligências investigatórias para apurar a efetiva prática do delito de receptação, devendo
ser observada, no entanto, a decisão deste Colegiado no sentido da existência de conexão entre
os crimes, a justificar a atribuição do Ministério Público Federal para atuar no caso. 6. Manutenção
da decisão recorrida.

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

054. Processo: 1.22.005.000026/2016-61 Voto: 6/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MONTES CLAROS-MG

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

Ementa: Voto-vista.  Procedimento  investigatório  criminal.  1)  Suposto  crime  de  sonegação  de  tributos
federais  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligência. Ofício à Receita Federal. Informação da inexistência de ação fiscal e de programação
de procedimento em face do contribuinte, bem como de que os fatos noticiados serão remetidos à
Equipe Regional de Programação, Avaliação e Controle (Eqpac) para subsidiar os trabalhos de
seleção  de  sujeitos  passivos  com  fundamento  nos  critérios  de  interesse  e  relevância  fiscal.
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 a devida fiscalização. Caso, após atuação do Fisco, venha a se constituir
definitivamente  o  crédito  tributário  elidido,  configurando,  assim,  a  indispensável  condição  de
procedibilidade,  o  Ministério  Público  Federal  prontamente  promoverá  a  devida  ação  penal.
Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Desnecessário o declínio
de atribuições ao Parquet estadual, para a investigação quanto ao suposto crime de estelionato
em detrimento de particulares,  tendo em vista que o Ministério Público Estadual já recebeu a
representação. Homologação do arquivamento. 2) Não se revela necessária a remessa a esta 2ª
CCR de declínios de atribuições nos casos em que o membro do MPF declina de suas atribuições
para outra unidade do próprio MPF. Neste sentido, o Enunciado nº 25: Não se sujeita à revisão da
2ª Câmara o declínio de atribuição de um órgão para outro no âmbito do próprio Ministério Público
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Federal. Assim, no que se refere ao suposto crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, não há
nenhuma providência a ser adotada por este Colegiado neste momento. Não conhecimento da
remessa.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento da
remessa, nos termos do voto proferido pela Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. O relator
retificou oralmente o voto proferido na Sessão 671, aderindo, assim, ao entendimento da revisora.
Participou da votação Dr José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

055. Processo: DPF/AM-00712/2013-INQ Voto: 1551/2017 Origem: GABPRM1-BRC - BRUNO 
RODRIGUES CHAVES

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

Ementa: nquérito  Policial.  Possível  crime de  assédio  sexual  (CP,  art.  216-A),  tendo em vista  que,  em
novembro de 2012, o Chefe da Casa de Saúde Indígena de Tefé/AM teria assediado sexualmente
uma mulher indígena, quando da sua hospedagem na referida instituição para se recuperar de um
acidente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em novembro de 2012.
Pena máxima cominada de 2 (dois) anos de reclusão, prescrevendo, dessa forma, em 4 (quatro)
anos (CP, art. 109, V). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva
estatal (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.

056. Processo: DPF/DF-1301/2016-IPL Voto: 1484/2017 Origem: GABPR17-RPQ - 
RONALDO PINHEIRO DE 
QUEIROZ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possíveis  crimes previstos  no  art.  1°  da  Lei  n°  9.613/98,  art.  1°  da  Lei  n°
12.850/13  e  art.  157,  §  2°,  I  e  II,  do  CP.  Comunicação  da  CEF  de  que  a  investigada  teria
depositado o valor de R$ 4.000,00 em cédulas de R$ 20,00, com fortes indícios de que seriam
produto de explosões de caixas eletrônicos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligência. Realização de perícia no material (com equipamentos de última geração), que informou
não ser possível concluir pela presença de explosivos ou resíduos de pós-explosão nas cédulas
examinadas. 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.

057. Processo: DPF/RN-00838/2012-IP Voto: 1628/2017 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I e II) praticado contra Agência dos Correios.
Quatro indivíduos adentraram uma agência de Correios e anunciaram assalto,  subtraindo dos
funcionários  que  lá  estavam,  mediante  grave  ameaça com armas de  fogo,  a  quantia  de  R$
2.564,24 (dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Considerando
que dois dos autores do delito foram mortos, havendo, quanto a eles, a extinção da punibilidade
(CP, art. 107, I), e que o terceiro deles era menor de idade ao tempo do fato, ficando sujeito,
exclusivamente, às normas do ECA (art. 228 da CF; art. 27 do CP; e art. 104 da Lei nº 8.069/90),
o objeto deste inquérito policial passou a ser identificar e responsabilizar criminalmente o quarto
indivíduo, que se evadiu da cena do crime. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
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Antes de falecer no leito do hospital, um dos autores revelou a um dos policiais militares o apelido
do quarto indivíduo. Diligências realizadas pela Polícia Federal. Foto apresentada a funcionários
da ECT presentes na agência no momento do roubo, bem como a outras testemunhas oculares,
mas nenhum deles reconheceu o suspeito como um dos autores do crime. Ausência de elementos
suficientes  da  autoria  delitiva  capazes  de  justificar  o  prosseguimento  das  investigações.
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.

058. Processo: DPF/ROO-00038/2015-IPL Voto: 1572/2017 Origem: GABPRM2-GFFT - 
GUILHERME FERNANDES 
FERREIRA TAVARES

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147),  praticado  contra  funcionário  dos
Correios no exercício das funções. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências
realizadas que não identificaram o autor da infração. Fato praticado por telefone, sem que tenha
sido identificado o número de quem ligou. Os depoimentos colhidos foram uníssonos no sentido
de que o único suspeito,  embora fosse o interessado nos fatos,  não foi  o  autor  da ameaça.
Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

059. Processo: DPF/RO-00023/2016-INQ Voto: 1711/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155, § 4°, I). Invasão de agência dos Correios
por  quatro  agentes  não  identificados.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências  realizadas que  não  identificaram os  autores  da  infração.  Ausência  de  indícios  de
autoria  delitiva.  Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório  atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

060. Processo: DPF/RO-0414/2016-INQ Voto: 1454/2017 Origem: GABPR5-LGM - LUIZ 
GUSTAVO MANTOVANI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Subtração de dois tonners de impressora
nas dependências da Seção de Patrimônio e Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de câmeras de monitoramento no local
dos fatos. Diligências realizadas que não identificaram o autor da infração. Ausência de indícios
de autoria delitiva. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

061. Processo: DPF-TAB/AM-00130/2015-INQ Voto: 1498/2017 Origem: GABPRM1-AA - 
ALEXANDRE APARIZI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  273,  §  1°  c/c  §  1º-B,  I,  do  CP.
Apreensão de 375 cartelas do comprimido Sildenafilo, de origem estrangeira, despachados como
encomenda em embarcação.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências
realizadas que não identificaram os autores da infração. Ausência de indícios de autoria delitiva.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que
não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas
provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

062. Processo: DPF-UDI-00416/2014-INQ Voto: 1642/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Crimes de frustração de
direitos trabalhistas (CP, art. 203). Conduta atribuída ao INSS que teria cessado o pagamento dos
benefícios previdenciários de forma indevida.  Os declarantes foram periciados e considerados
recuperados  e  capazes  de  exercer  suas  profissões  laborais.  A insatisfação  dos  beneficiários
quanto à cessação dos benefícios é demanda de interesse individual patrimonial e disponível.
Ausência de materialidade delitiva. 2) Falsidade ideológica (CP, art. 299). Supostos documentos
falsos apresentados ao INSS pelos beneficiários. Diligências efetuadas. Clínicas e médicos que
expediram os atestados/laudos confirmaram que os documentos apresentados pelos declarantes
são legítimos. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência
de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de materialidade delitiva. 3) Aplicação da
Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

063. Processo: PRM/SJR-3409.2016.000436-5-INQ Voto: 1576/2017 Origem: GABPRM2-ECLM - 
ELEOVAN CESAR LIMA 
MASCARENHAS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de  fraude  à execução (CP,  art.  179).  Venda de  imóvel,  por
executada  nos  autos  de  execução  fiscal,  após  ter  sido  citada  na  referida  ação.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 11/07/2012. Ocorrência da 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.

064. Processo: SRPF-AP-00221/2013-INQ Voto: 1610/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 
JOAQUIM CABRAL DA COSTA 
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NETO

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível uso de documento falso em demanda trabalhista,
conduta que, em tese, se amolda ao crime previsto no art. 304 do Código Penal.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora a Polícia Federal tenha realizado diversas oitivas
e apreensões de documentos, não foi possível detectar quem foi o responsável pela confecção do
documento ideologicamente falso  contracheque , bem como se foi, de fato, uma falsificação ou
mero  erro  material,  ante  as  semelhanças homófonas e  homógrafas  nos  nomes das  pessoas
jurídicas  acima citadas,  restando,  assim,  em dúvida  a  materialidade,  bem como a autoria  da
falsificação do contracheque utilizado na demanda trabalhista. Destarte, após vasta investigação,
é patente a falta de dolo do investigado, haja vista que informou o nome correto do representante
da  pessoa  jurídica  em  que  trabalhava,  havendo,  por  consequência,  mais  um  equívoco  na
confecção  da  inicial  em  razão  do  contracheque  de  abril  de  2012.  Cumpre  observar  que  o
investigado recebeu documento inidôneo de boa-fé, não havendo nenhum indício, nos autos, da
intenção do  investigado  de  falsificação  ou  intenção  de  utilizar  documento  falso.  Ausência  de
materialidade  delitiva.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/20161  da  2ª  CCR.  Homologação  do
arquivamento.

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

065. Processo: SRPF-AP-00282/2014-INQ Voto: 1813/2017 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 exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro de radiofrequência (Lei nº 9.472/97, art. 183). Pessoa jurídica fez uso de 15 (quinze)
radiofrequências sem o devido ato de autorização de uso da RF, emitido pela ANATEL. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligência.  Laudo de Perícia Criminal Federal
informando que a configuração da potência de cada equipamento estava na faixa de 0,5 Watts.
Ainda que somados, os transmissores possuem potência máxima inferior a 25 Watts. Bem jurídico
tutelado pela norma  a segurança dos meios de telecomunicações  não sofreu qualquer espécie
de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente
ofensiva. 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
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.

066. Processo: 1.02.002.000039/2016-52 Voto: 1609/2017 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ARTIGO 62, IV). RECURSO DO
INTERESSADO.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA  NARRADA.  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de representação formulada
por servidor do MPF contra o Procurador da República, pelo cometimento, em tese, do crime de
injúria qualificada, tipificado no art. 140 c/c 141, II, do Código Penal. 2. Noticia o representante
que o Procurador da República encaminhou a alguns servidores e membros do MPF e-mail que
ofendeu-lhe a dignidade ou o decoro, de onde se destaca: Os servidores se valeram de mentiras
para empurrar todo o problema para a Administração. Não sou o procurador-chefe, mas caso
fosse já tinha exonerado todos os cargos da PRM. Parecem crianças, a quem você tem que
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mandar fazer tudo! Conheço crianças com mais senso de responsabilidade. 3.  A Procuradora
Regional  da  República  promoveu  o  arquivamento  pela  atipicidade  da  conduta  narrada.  4.
Cientificado  do  arquivamento,  o  representante  interpôs  recurso.  Arquivamento  mantido  pelo
membro do Ministério Público Federal. 5. Remessa à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal, para o exercício de sua função revisional, nos termos do art. 62, IV, da
LC n.º 75/93. 6. Com efeito, nos delitos contra a honra, além do dolo é indispensável a existência
do elemento subjetivo especial dos tipos, consistente, respectivamente, no animus caluniandi, no
animus diffamandi e no animus injuriandi, evidentemente ausentes no caso. 7. Homologação do
arquivamento, por seus próprios fundamentos.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Encaminhem-se cópia dos autos ao gabinete
do Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. Participou da
votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

067. Processo: 1.03.000.001840/2016-06 Voto: 1591/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral: Omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art.
62, IV da LC 75/93. Realizadas diligências, não se obteve elementos da materialidade delitiva
inicialmente vislumbrada. Declaração de domicílio para fins eleitorais não comprovada por Oficial
de  Justiça.  Posterior  informação prestada  pelo  irmão  da  investigada  no  sentido  de  que  esta
realmente morava no local informado à época da declaração e que teria se mudado recentemente
para  o  Estado  do  Maranhão,  em local  ignorado.  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). 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.

068. Processo: 1.11.000.001003/2016-05 Voto: 1537/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97. Comunicação
da existência  de  radar  meteorológico  instalado  em universidade  federal,  com a  utilização  de
equipamento  e  espectro  de  radiofrequência  sem  autorização  da  ANATEL.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Em fiscalização realizada,  a  agência  reguladora não
apreendeu o equipamento e nem interrompeu a atividade, tendo em vista tratar-se de uso de
interesse  público  (monitoramento  e  alerta  de  desastres  naturais),  bem como a  existência  de
medidas  menos  gravosas.  Aplicação  de  advertência  e  multa,  em  razão  das  infrações
administrativas.  O  Gerente  da  ANATEL  afirmou  que  não  houve  qualquer  indício  de  que  o
equipamento  possa  estar  provocando  interferência  prejudicial  a  outros  serviços  de
telecomunicação. Ademais, foi informado que a ausência de autorização decorreu, na realidade,
em razão da falta de regulamentação técnica por parte do próprio órgão de fiscalização, que
somente em 14/07/2016 regulamentou esse tipo de equipamento. Não verificação 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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069. Processo: 1.11.000.001189/2016-94 Voto: 1479/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). Cadastramento e
recebimento  de  benefício  do  Programa  Bolsa  Família  por  servidor  municipal.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Esclarecimentos  no  sentido  de  que  a  beneficiária
comunicou sua situação na época em que se inscreveu no referido programa e que teria sido
informada de que possuía o direito a receber o benefício devido à quantidade de membros de sua
família. Pessoa de baixa escolaridade (semianalfabeta) e poder aquisitivo. Não verificação de dolo
de fraudar o referido programa. Homologação do arquivamento.

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

070. Processo: 1.11.000.001201/2016-61 Voto: 1480/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). Cadastramento e
recebimento  de  benefício  do  Programa  Bolsa  Família  por  servidora  municipal.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Beneficiária  que,  à  época  em que se  cadastrou  no
programa, recebia um salário mínimo e todos os sete membros de sua família dependiam dela.
Não verificação de dolo de fraudar o referido programa, uma vez que a beneficiária manteve seu
cadastro atualizado e entendia ter direito ao benefício, em razão da quantidade de familiares que
dependiam de sua remuneração. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.13.000.000197/2017-20 Voto: 1478/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155, § 4°, I e IV). Subtração de quatro computadores e
acessórios na Universidade Federal do Amazonas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Diligências realizadas que não identificaram os autores da infração. Ausência de indícios de
autoria  delitiva.  Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório  atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

072. Processo: 1.14.000.000281/2017-14 Voto: 1474/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
noticiante  relata  que  sua  encomenda  postada  em 19/12/2016  nos  Correios  ainda  não  havia
chegado ao seu destinatário final, com endereço em Nova Iorque/EUA. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Manifestação que não apresenta qualquer indício de conduta criminosa,
até o momento. Informações de que a EBCT iniciou apuração sobre os fatos, no intuito de obter
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informações sobre a encomenda postada. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação
do arquivamento.

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

073. Processo: 1.14.014.000015/2017-24 Voto: 1788/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ALAGOINHAS-BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de declaração do representante que alega ter sido assediado
por  um militar  do exército,  cujo  nome preferiu  não  mencionar,  e  que suspeita  que  a mesma
pessoa teria assassinado brutalmente sua mãe. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Não há, na representação, indícios mínimos aptos a traçar uma linha investigatória. Os fatos
foram narrados  de  forma  vaga  e  genérica,  sem  indicação  de  qualquer  elemento  probatório.
Notadamente,  não  há  demonstração  de  um  substrato  capaz  de  deflagrar  o  início  das
investigações. Cientificado do arquivamento o representante não interpôs recurso. Homologação
do arquivamento.

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

074. Processo: 1.15.000.001538/2015-48 Voto: 1492/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de sonegação de contribuição previdenciária, em decorrência da ausência
de anotação na CTPS de reclamante em ação trabalhista (CP, art. 337-A). Tributo suprimido no
valor  de  R$  1.127,69.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Consoante
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância
aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00, em decorrência do art. 20
da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei 11.457/07 considerou como dívida ativa da União
também  os  débitos  decorrentes  das  contribuições  previdenciárias,  dando-lhes  tratamento
semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal,
entre os crimes de descaminho e de sonegação de contribuição previdenciária, razão pela qual
deve se estender a aplicação do princípio da insignificância, quando o valor do débito não for
superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1525154/PR, Quinta
Turma,  DJe  21/09/2015;  AgRg  no  REsp  1318828/SC,  Sexta  Turma,  DJe  16/11/2015.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.16.000.001871/2016-09 Voto: 1907/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de injúria (CP, art. 140) e de ameaça (CP,
art. 147) atribuídos ao Primeiro Secretário da Embaixada do Brasil na Venezuela, durante evento
no Instituto Cultural Brasil Venezuela em Caracas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Investigado que, na ocasião, não atuava no exercício de suas funções públicas. Os fatos
narrados tratam de episódio  que  foge  à jurisdição da lei  penal  brasileira,  que só alcança  as
infrações  penais  ocorridas  em território  nacional,  ressalvadas  aquelas  previstas  em tratados,
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convenções e regras de direito internacional (CP, art. 5º). Quanto às regras de extraterritorialidade
estabelecidas  no  art.  7º  do  Código  Penal,  a  situação  descrita  não  se  amolda  às  hipóteses
previstas, que devem necessariamente estar configuradas em concurso para que seja cabível a
aplicação da lei brasileira. Deve-se ater também ao que está previsto no art. 77, IV, do Estatuto do
Estrangeiro, que estabelece que não se concederá extradição quando a lei brasileira impuser ao
crime pena de prisão igual ou inferior a um ano. Assim, considerando que tanto o crime de injúria
quanto o crime de ameaça possuem penas inferiores a um ano, não há competência jurisdicional
da legislação pátria para o processamento e julgamento do fato em apuração. Aplicação do art. 7º,
§  2º,  item  c,  do  Código  Penal  c/c  art.  77,  IV,  da  Lei  nº  6.815/80  (Estatuto  do  Estrangeiro).
Homologação do arquivamento.

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

076. Processo: 1.16.000.004008/2016-03 Voto: 1502/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime resultante de preconceito religioso (Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Veiculação de vídeo na rede social Facebook. Vídeo
com práticas de determinada religião em recinto delimitado, que, segundo o noticiante, afronta sua
religião,  a bruxaria e todas as religiões de matriza afro (sic).  Conduta ilícita não evidenciada.
Vídeo em que a autoridade religiosa suplica proteção divina para todos os tipos de mal, sem
nenhuma conotação pejorativa em relação a qualquer outra religião. Para a adequada aplicação
do tipo penal em questão é imprescindível a presença do dolo específico na conduta do agente,
que  consiste  na  vontade  livre  e  consciente  de praticar,  induzir  ou  incitar  o  preconceito  ou a
discriminação  racial  (STF,  AI  853522/SC,  Min.  Joaquim  Barbosa,  DJe-099  de  22/05/2012).
Ausência de dolo específico. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.17.000.001537/2016-18 Voto: 1526/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

078. Processo: 1.17.000.001787/2016-40 Voto: 1487/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do encaminhamento de cópia de sentença proferida por Vara
Cível  Federal em Ação Divisória na qual o Relatório da Unidade Técnica Estadual do Espírito
Santo do Programa Nacional de Crédito Fiduciário, apontou a existência de supostos indícios de
ilícito penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme noticiado, o regramento
violado seria o seguinte: art. 189, CF/88; art. 1º, § único, incisos I e II e art. 8º, incisos II a VIII da
Lei Complementar nº 93/98; art. 5º, II, § 1º, I a IV e § 2º, art. 6º e art. 8º, I a VII do Decreto Federal
nº 4892/2003; art. 188 da Lei 8629/93, art. 36, § 1º da Resolução 95/2013do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Sustentável  CONDRAF; item 134 do Manual de Combate a Pobreza Rural;
cláusulas  12ª  e  13ª,  alínea  c  da  Escritura  de  Compra  e  Venda  do  Imóvel,  Contrato  de
Financiamento e Pacto Adjeto de Hipoteca. Irregularidades narradas que estão circunscritas ao
campo  do  direito  administrativo  em  razão  de  descumprimento  do  regramento  pertinente  ao
Programa Nacional  de Crédito  Fundiário.  Fatos relatados de forma que, até o momento,  não
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apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a ser apurada. Negócio realizado em 22/12/2002.
Ausência de elementos justificadores do prosseguimento da persecução criminal. Remessa de
cópia  dos  autos  a  um  dos  ofícios  da  Tutela  Coletiva  da  PR/ES  já  efetuada.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 na esfera 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

079. Processo: 1.19.001.000333/2016-77 Voto: 1276/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de notícia anônima. Possíveis crimes de apropriação indébita
previdenciária (CP, art. 168-A), de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e de
omissão em CTPS (CP, art.  297,  § 4º).  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, inc. IV).
Diligências  realizadas  in  loco  pela  Polícia  Federal  e  junto  à  Receita  Federal  do  Brasil.  1)
Verificação de que o restaurante noticiado foi  autuado pelo MTE no dia 24/08/2016 e que as
irregularidades existentes foram sanadas no prazo fixado pela Auditora Fiscal do Trabalho. Os
funcionários  que  se  encontravam  irregulares  foram  devidamente  registrados.  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.  2)  Quanto  à  omissão  de  anotação  em CTPS,  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 (Processo nº 1.25.000.000894/2013-
36), 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). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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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080. Processo: 1.20.002.000113/2016-12 Voto: 1358/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima em Sala de Atendimento ao Cidadão
comunicando suposta fraude contra credores praticada por empresário. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Narrativa que evidencia eventual defeito em negócio jurídico de natureza
cível,  previsto  nos artigos 158 a 165 do Código Civil,  que pode ser  objeto de ação pauliana
movida pelo credor contra o devedor insolvente. Além disso, dados colhidos em rápida pesquisa
realizada pela internet não corroboram a narrativa apresentada inicialmente. Ausência de indícios
de crime justificadores do 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.

081. Processo: 1.20.004.000090/2017-15 Voto: 1968/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Relato de que um grupo de indígenas invadiu uma fazenda, revindicando a área,
sem, no entanto, apresentar qualquer documentação comprobatória da revindicação. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informações  de  que  uma equipe  da  polícia  civil  se
deslocou até o local dos fatos. Inexistência de notícia de que tenha havido conflito, ameaça ou
violência por parte dos envolvidos, até o momento, a justificar adoção de eventual medida na
esfera criminal. A referida demanda indígena já está sendo apurada na esfera cível, nos autos do
Inquérito  Civil  n°  1.20.004.000004/2017-66.  Ausência  de  justa  causa  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

082. Processo: 1.22.000.000628/2015-87 Voto: 1545/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crime  de
homicídio praticado por agentes estatais durante o regime militar contra JOÃO CARVALHO DE
BARROS  (Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e  Desaparecidos
Políticos, p. 120/123). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Morte da vítima ocorrida
em 02/04/1964.  Diversas diligências realizadas.  Ausência  de elementos suficientes da autoria
delitiva,  seja  pelo decurso do tempo, seja pela dificuldade fática  de identificação dos autores
intelectuais  e  dos  executores.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório atual. Aplicação da Orientação n° 26/2016 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.

083. Processo: 1.22.021.000008/2017-61 Voto: 1581/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

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

31/197



Ata da 674ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00087438/2017

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A).
Apuração, em sede de Reclamação Trabalhista, da ausência de recolhimento ou recolhimento a
menor de contribuições previdenciárias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De
acordo  com  o  Enunciado  n°  63  da  2ª  CCR  A sentença  trabalhista  transitada  em  julgado,
condenatória ou homologatória de acordo, após sua liquidação, constitui definitivamente o crédito
tributário. Porém, consta do andamento do processo trabalhista que foi arrecadado o valor de R$
3.863,05 referente a contribuição previdenciária. 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.

084. Processo: 1.23.000.000422/2015-10 Voto: 1485/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de exploração clandestina de atividade de
telecomunicações (art. 183 da Lei 9.472/97). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Operadora  que  possuía  autorização  da  ANATEL  para  executar  o  serviço  Auxiliar  de
Radiofusão de Ligação para Transmissão de Programas no município de São Sebastião da Boa
Vista   Pará,  bem como  autorização  para  a  execução  do  serviço  de  Radiofusão  Sonora  em
frequência  modulada,  válido  até  o  dia  09  de  outubro  de  2023.  Existência  de  possíveis
irregularidades de cunho administrativo. 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.  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.

085. Processo: 1.23.000.001597/2016-25 Voto: 1736/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado  para apurar  suposta fraude na concessão de
financiamento,  vinculado  ao  PRONAF  (Lei  nº  7.492/86,  art.  20).  Consta  dos  autos  que  o
investigado obteve o valor de R$ 2.500,00, para fins de aplicação na aquisição de apetrechos
para pesca. Entretanto, empregou o referido montante em finalidade diversa, com o abandono da
atividade pesqueira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Cumpridas diligências
elencadas pela 2ª CCR/MPF. A Direção-Geral do Banco da Amazônia informou que a operação
que teve como beneficiário  o investigado foi  liquidada em 31/08/2016, não havendo qualquer
saldo a recuperar. Informou, ainda, que a instituição já vem tomando providências com relação ao
controle  e  prevenção  de  fraudes  na  aplicação  dos  recursos  advindo  do  FNO-PRONAF.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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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086. Processo: 1.23.005.000033/2016-25 Voto: 1486/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de defraudação de penhor (CP,
art.  171, § 2º, inciso III) e do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/86 (aplicar, em finalidade
diversa da prevista em lei  ou contrato, recursos provenientes de financiamento concedido por
instituição  financeira  oficial  ou  por  instituição  credenciada  para  repassá-lo).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo consta nos autos, o representado obteve, em
2008, por intermédio do BASA, recursos provenientes de financiamento no âmbito do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  PRONAF  no valor de R$ 29.926,80. Em junho
de 2015,  fiscais  do BASA se dirigiram à propriedade rural  objeto  do financiamento,  a  fim de
verificar o correto cumprimento dos termos pactuados, mas não localizaram o representante, e
informaram que a propriedade em questão encontra-se localizada em terra indígena demarcada
em 2010, que hoje é guardada pela Força Nacional, Polícia Federal, FUNAI e IBAMA, objetivando
retirar da área os não indígenas. Consta, ainda, que a maioria dos possuidores deixou as terras
sem nenhum  tipo  de  indenização.  Destarte,  diante  do  contexto  apresentado,  não  se  mostra
razoável sustentar que o mutuário aplicou em finalidade diversa da prevista no financiamento os
valores  recebidos,  ou  mesmo  que  praticou  o  delito  de  defraudação  de  penhor  por  ter,
supostamente, alienado bens em garantia, uma vez que não há qualquer elemento de prova que
aponte nesse sentido. Ademais, o abandono de propriedade, conforme reconhecido pelo próprio
BASA, não foi voluntário. Ausência de elementos mínimos da 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.

087. Processo: 1.23.005.000240/2015-07 Voto: 1660/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de termo de declarações de servidor do
Ministério da Saúde lotado na Secretaria Especial da Saúde Indígena de Redenção/PA, em que
comunica que se encontra impossibilitado de adentrar em seu local de trabalho (Distrito Sanitário
Especial Indígena  DSEI.), em razão de manifestação indígena exigindo sua transferência, o que
poderia configurar possível constrangimento ilegal (CP, art. 146). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Informações de que houve uma manifestação por parte de uma comunidade
indígena, requerendo aos órgãos públicos a transferência do chefe do DSEI,  o que configura
exercício do direito à liberdade de associação e de expressão do pensamento. Não verificação da
prática do crime noticiado. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.25.003.002018/2016-67 Voto: 1634/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
representante,  com  base  em  notícias  de  redes  sociais,  comunica  que  estrangeiros  estariam
ingressando no Brasil, para participar de atos de apoio contra o impedimento de ex-Presidente em
Brasília. 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
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investigação idônea. Não foi apontado qualquer dado concreto, como data, pessoas envolvidas,
veículos, itinerários, contratantes ou qualquer elemento mínimo apto a dar suporte ao início de
uma apuração. Ausência de elementos justificadores do prosseguimento da persecução criminal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

089. Processo: 1.25.011.000018/2017-12 Voto: 1459/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Apuração de
pagamento indevido de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 13/02/2012.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações de que foram repassadas um
total de 12 (doze) parcelas ao agente pagador, não tendo havido saque por terceiros, sendo que
foi devolvido ao INSS o valor praticamente inteiro em 2013. Não verificação 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.

090. Processo: 1.25.013.000020/2017-63 Voto: 1886/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JACAREZINHO-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de ameaça (CP, art. 147) e de apologia ao estupro (CP, art.
286). Comunidade virtual que estaria fazendo apologia à legalização do estupro e ameaçando
uma comediante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Quanto ao possível crime do
art.  286 do CP, tal fato já foi objeto da NF n° 1.20.000.000011/2016-17, cujo arquivamento foi
devidamente homologado por esta 2ª CCR. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Com relação
a suposta ameaça, o representante não acrescenta qualquer informação sobre o conteúdo da
página, limitando-se a informar o endereço eletrônico que, em consulta realizada, constatou-se
estar  indisponível.  Impossibilidade  de  comprovação  da  materialidade  delitiva.  Ausência  de
elementos mínimos para a 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

091. Processo: 1.27.003.000036/2017-11 Voto: 1794/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARNAIBA-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Comunicação de
que foi creditado, após o óbito do titular, uma parcela do benefício previdenciário em sua conta
corrente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações de que o numerário
creditado na conta foi restituído pela instituição financeira. Ademais, ainda que sacado o referido
valor, aplica-se ao caso a Orientação n° 04 desta 2ª CCR. Não verificação 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
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de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

092. Processo: 1.28.000.000137/2017-84 Voto: 1461/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta tentativa de estelionato em detrimento do INSS (CP, art. 171, § 3° c/c art.
14, II). Investigado que compareceu à agência da autarquia previdenciária com intuito de requerer
benefício  assistencial  ao  idoso.  No momento  em que o  servidor  suspeitou  da  documentação
apresentada, o requerente evadiu-se do local em uma moto, de modelo e placa não identificados.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas que não identificaram o
autor da infração. Ausência de indícios de autoria delitiva. Inexistência de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

093. Processo: 1.29.000.000064/2017-93 Voto: 1533/2017 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). Inconsistência evidenciada no depoimento da
testemunha  da  parte  reclamante  que  diz  respeito  à  relação  de  emprego.  Sentença  que
desconsiderou o depoimento da testemunha, fundada nos demais elementos de prova existentes
nos autos, bem como condenou-a ao pagamento de multa (art. 14, parágrafo único, do antigo
CPC). Ausência de potencialidade lesiva nas declarações, no caso concreto. 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.

094. Processo: 1.29.000.002229/2016-81 Voto: 1530/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  representação  formulada  por  empresa  privada,  parte
reclamada no curso de Reclamação Trabalhista, a qual atribui a suposta prática do delito de falso
testemunho (CP, art. 342) ou de denunciação caluniosa (CP, art. 339) aos seus ex-empregados no
âmbito da Justiça do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No que diz
respeito ao suposto crime de denunciação caluniosa, não há a menor razão para ser cogitado:
não houve nenhuma imputação de crime por parte dos noticiados, mas, em tese, de infrações a
normas trabalhistas. Quanto ao eventual crime de falso testemunho, é de se ver que sequer houve
sentença, de forma a não poder avaliar nem mesmo quais depoimentos foram levados em conta
pelo Juízo. Impossibilidade de se avaliar a potencialidade lesiva das declarações nessa fase do
processo. Juízo trabalhista que, eventualmente, se deparar com indícios mínimos do cometimento
de crimes de ação pública remeterá ao Ministério Público Federal as cópias e os documentos
necessários ao oferecimento da denúncia (art. 40 do CPP) e Ofício 38E/2016/2ªCCR, este último,
a respeito do aprimoramento na comunicação de crimes ao MPF por parte da Justiça do Trabalho.
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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.

095. Processo: 1.29.001.000029/2017-64 Voto: 1462/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação de que um veículo de cor branca teria deixado na beira da estrada
volumes contendo litros de agrotóxicos ilicitamente introduzidos no país por meio da fronteira com
o Uruguai. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas que não
identificaram  o  autor  da  infração.  Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

096. Processo: 1.29.011.000027/2017-56 Voto: 1568/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a organização do trabalho (CP, art. 197, I, ou art. 203).
Manifestação de funcionários grevistas, em frente a hospital, que havia impedido o ingresso de
um médico  anestesista.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.  Não
constatação,  pela  análise  das  fotografias,  de  violência  na  data  dos  fatos.  Ouvido,  um  dos
manifestantes informou que se tratou de uma manifestação pacífica, com duração de uma hora, e
que apenas foi impedida a entrada de carros no estacionamento, sendo que todas as pessoas a
pé tiveram seu direito de acesso ao hospital respeitado. Uma equipe da Polícia Federal esteve no
local no dia 24/12/2016 e reportou que a troca do plantão no hospital ocorreu normalmente, sem
intercorrências. Memorando da PF narrando os fatos ocorridos, com sugestão de arquivamento
em razão da não constatação de fato típico a ser apurado. Homologação do arquivamento.

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

097. Processo: 1.30.001.002114/2015-84 Voto: 1493/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) 02 (dois) casos em que o último saque indevido ocorreu
há mais de 12 (doze) anos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, III). 2) 05 (cinco) casos em que foi instaurado inquérito policial com
idêntico  objeto  de  investigação.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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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098. Processo: 1.30.002.000038/2016-43 Voto: 1519/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 203, 297, §§ 3º e 4º, do CP, bem
como crimes previdenciários/tributários (CP, art. 337-A e Lei n° 8.137/90). Representantes legais
de pessoa jurídica que teriam manipulado o ponto dos trabalhadores e o pagamento das verbas
legais obrigatórias.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Quanto aos supostos
crimes  de  falsidade  e  frustração  de  direitos  trabalhistas,  foi  determinada  a  requisição  de
instauração  de  Inquérito  Policial  para  apuração  dos  fatos.  Quanto  aos  crimes
previdenciários/tributários  (CP,  art.  337-A e  Lei  n°  8.137/90),  verifica-se  possuírem  natureza
material,  cuja  ocorrência  depende da constituição definitiva  do crédito  tributário.  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.

099. Processo: 1.30.005.000032/2017-27 Voto: 1463/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação particular em que o noticiante relata supostas irregularidades que
estão  ocorrendo  na  administração  de  condomínio  residencial.  Dentre  as  eventuais  ilicitudes,
menciona possível  prática do crime de apropriação indébita.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Informações da existência do Inquérito Policial n° 2016.00923480, na 78ª DP
Civil  de Niterói/RJ,  em que já é investigado o referido crime. Inexistência de prejuízo a bens,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
públicas. Desnecessidade de remessa dos autos ao MPE, em razão da notícia da existência de
IPL em curso no 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

100. Processo: 1.31.002.000137/2016-98 Voto: 1361/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação em Sala de Atendimento
ao Cidadão que narra suposta prática de sonegação de tributos (Lei 8.137/90), conduta atribuída
a  empresa  distribuidora  de  tintas  sediada  no  Município  de  Guajará-Mirim/RO.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Fatos narrados que foram levados ao conhecimento do
Delegado da Receita  Federal,  que  noticiou  que  a Receita  Federal  juntamente  com a Polícia
Federal está atuando para reprimir fraudes envolvendo a Área de Livre Comércio de Guajará-
Mirim/RO. A Polícia Federal informou que os dados colhidos foram inseridos em banco de dados e
serão  oportunamente  usados  em trabalhos  futuros,  ressaltando  que  as  fraudes à  SUFRAMA
envolvem sonegação de tributos estaduais, de modo que a investigação caberia à Polícia Civil.
Novamente oficiado à Receita Federal  acerca da sonegação de tributos federais  (Imposto de
Importação  e  Imposto  sobre  Produtos  Industrializados),  verificou-se  que  os  valores  de
movimentação  financeira  do  contribuinte  estão  compatíveis  com  os  valores  efetivamente
faturados. Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte
investigado. 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

37/197



Ata da 674ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00087438/2017

243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Caso, após atuação
do Fisco, venha a se constituir definitivamente o crédito tributário elidido, configurando, assim, a
indispensável condição de procedibilidade, o Ministério Público Federal prontamente promoverá a
devida  ação  penal.  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.

101. Processo: 1.32.000.001016/2016-46 Voto: 1362/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A)  e  de
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A) atribuídos à Prefeitura Municipal  de
Amajari/RR. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Extrato do Cadastro Nacional de
Informações Sociais  CNIS que não aponta a relação de emprego com o município investigado,
embora conste nos autos contracheques que demonstram a existência do vínculo. Não obstante a
presença  de elementos indicativos  de ilícito  penal,  a  Receita  Federal  do Brasil  informou que
embora não exista procedimento fiscalizatório aberto contra a Prefeitura Municipal de Amajari/RR,
para  a  apuração  dos  fatos  narrados,  a  presente  representação  será  encaminhada  à  Equipe
Regional de Seleção, Programação, Avaliação e Controle da 2ª Região Fiscal, a fim de que os
indícios apontados possam ser aprofundados e, caso haja confirmação, seja aberto procedimento
administrativo  com  o  fito  de  apurar  as  irregularidades  tributárias  suscitadas.  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. Homologação do arquivamento na esfera criminal.
Necessária remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão  PRDC,
para conhecimento e providências que entender cabíveis.

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

102. Processo: 1.33.000.001852/2016-93 Voto: 1969/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  do  encaminhamento  de  petição  inicial  de  reclamação
trabalhista que informa a suposta prática de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90 e CP, art. 337-A).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência efetuada junto ao Juízo do Trabalho
que  informou  que  o  processo  encontra-se  em fase  instrutória,  não  havendo,  portanto,  neste
momento,  qualquer  valor  de  tributo  devido  reconhecido  por  sentença.  Audiência  de  instrução
designada para 22/06/2017. Aplicação do Enunciado nº 63 da 2ª CCR: A sentença trabalhista
transitada em julgado, condenatória ou homologatória de acordo, após sua liquidação, constitui
definitivamente o crédito tributário. O Juiz do Trabalho, no caso, informou o registro da solicitação
do MPF para  a  resposta  em momento  oportuno.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de
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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.

103. Processo: 1.33.003.000506/2016-68 Voto: 1803/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inconsistência evidenciada no depoimento de
testemunha que diz respeito à relação de emprego. Sentença que desconsiderou o depoimento
da  testemunha  (por  entender  que  apresentava  elementos  ambíguos  e  contraditórios),
fundamentando-se  nos  demais  elementos  de  prova  existentes  nos  autos.  Ausência  de
potencialidade lesiva nas declarações, no caso concreto. 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.

104. Processo: 1.33.008.000374/2016-24 Voto: 1965/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Comunicação apócrifa
noticiando  que  determinada  pessoa  teria  recebido  indevidamente  parcelas  de  seguro
desemprego,  uma  vez  que  trabalhava  sem  anotação  na  CTPS  em  turnos  alternados,
concomitantemente  com a  percepção do  referido  benefício.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, IV). Fatos relatados que teriam ocorrido em meados de 2016, desacompanhados
de qualquer início de prova capaz de possibilitar uma investigação idônea no presente momento.
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.

105. Processo: 1.34.001.007220/2016-96 Voto: 1495/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JALES-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação em Sala  de Atendimento ao Cidadão. 1)
Suposta  prática  de  crime  de  sonegação  fiscal  (Lei  8137/90)  atribuída  a  representantes  de
empresas privadas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de crédito tributário
definitivamente  constituído  em  desfavor  dos  contribuintes  investigados.  Crime  de  natureza
material,  cuja  ocorrência  depende da constituição definitiva  do crédito  tributário.  Aplicação do
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC
36.070/RS,  Rel.  Min.  Jorge Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  21/08/2014;  HC 243.889/DF,  Rel.  Min.
Sebastião Reis Júnior,  Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Remessa de cópia dos autos à Receita
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Federal  para  a  devida  fiscalização.  Caso,  após  atuação  do  Fisco,  venha  a  se  constituir
definitivamente  o  crédito  tributário  elidido,  configurando,  assim,  a  indispensável  condição  de
procedibilidade,  o  Ministério  Público  Federal  prontamente  promoverá  a  devida  ação  penal.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.  2)  Narrativa  que  aponta  o  cometimento  de  crimes  contra  licitações  (Lei  nº
8.666/93). Remessa dos autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção),
em cumprimento à Resolução CSMPF n° 148, de 1° de abril de 2014.

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

106. Processo: 1.34.014.000378/2016-96 Voto: 1525/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela Juíza da 1ª Vara do Trabalho de São José dos Campos,
relatando  que  a  representada,  na  condição  de  reclamante  em  ação  trabalhista,  teria
possivelmente incorrido em conduta criminosa ao propor ação trabalhista de obrigação de fazer
em face do Banco do Brasil,  quando outra ação, com o idêntico objeto,  já se encontrava em
trâmite  na Justiça Comum. Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Pelo  que se
depreende dos autos, o que ocorre no caso em tela é claramente uma situação de litispendência,
ou  seja,  um fato  que  possui  consequências  meramente  processuais.  Juíza  do  Trabalho  que
condenou a reclamante/noticiada como litigante de má-fé, aplicando-lhe multa de 10% do valor
corrigido da causa, diante da gravidade da conduta. Ausência de materialidade delitiva na esfera
penal. Homologação do arquivamento.

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

107. Processo: 1.34.024.000277/2016-04 Voto: 1517/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OURINHOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima em Sala de Atendimento ao Cidadão.
Narrativa  de  possíveis  irregularidades tributárias  atribuídas  a  empresas  privadas.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Determina a legislação que somente é possível  uma
inscrição no SIMPLES, devendo ser reportada a receita global.  Em que pese a determinação
legal, as empresas possuem os mesmos sócios, que utilizam-se de duas inscrições no SIMPLES
para serem beneficiados por alíquota mais baixa em razão do fracionamento do faturamento.
Ocorre que não há como precisar exatamente se há, de fato, qualquer irregularidade com relação
às  empresas,  visto  que  é  imprescindível  análise  fiscal  para,  posteriormente,  ser  verificada  a
ocorrência  de  infração  penal.  Ausência  de  crédito  tributário  definitivamente  constituído  em
desfavor dos contribuintes investigados. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da
constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma,  DJe  21/08/2014;  HC 243.889/DF,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe
11/06/2013. Fato narrado que já foi noticiado à Receita Federal para a devida fiscalização. Caso,
após  atuação  do  Fisco,  venha  a  se  constituir  definitivamente  o  crédito  tributário  elidido,
configurando, assim, a indispensável condição de procedibilidade, o Ministério Público Federal
prontamente promoverá a devida ação penal. 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
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de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

108. Processo: 1.35.000.001293/2016-47 Voto: 1698/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1°). Comunicação
de que o SENAI não teria declarado, nas guias de contribuição atinentes ao período de 01/2009 a
12/2012, o código que possibilitaria o cálculo das contribuições devidas ao INCRA e ao FNDE.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Esclarecimentos no sentido de que o PAF fora
instaurado  para  prevenção  de  decadência  do  tributo,  motivo  pelo  qual  foi  determinada  a
suspensão  da  exigibilidade  até  a  decisão  final  do  processo  judicial.  Informações  de  que  a
cobrança das referidas contribuições se encontram suspensas em virtude de acórdão prolatado
pelo TRF5, que entendeu serem tais encargos indevidos por entidades de assistência social sem
fins lucrativos. Ausência de justa causa, no presente momento, para prosseguir na persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

109. Processo: 1.15.000.003292/2016-20 Voto: 1503/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Representante que sugere possível crime na alta taxa de reprovação no Exame
da OAB. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O Exame de Ordem é promovido
pela  Ordem dos  Advogados  do  Brasil  com a  finalidade  de  atestar  a  capacidade dos  futuros
advogados para exercerem a advocacia. A aprovação no exame é um dos requisitos previstos na
Lei nº 8906/94 (Estatuto da Advocacia) que estabelece as condições necessárias para a inscrição
do advogado, entre elas a capacidade civil, diploma de bacharel em direito, não exercer atividade
incompatível com a advocacia, idoneidade moral e prestar compromisso perante o conselho. Não
há nos autos elementos caracterizadores de crime algum previsto na legislação brasileira. Trata-
se  de  informações  genéricas  baseadas  em  suposições  do  representante.  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.

Outras deliberações(Arquivamento)

110. Processo: 1.23.000.001961/2016-57 Voto: 1509/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  a
comunicante narra que teriam utilizado sua imagem em contas falsas de redes sociais. Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Aplicação do Enunciado n° 50 desta 2ª CCR. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

111. Processo: JF/MG-0051624-13.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 1740/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL Nº 0051624-13.2016.4.01.3800 (IPL Nº 01528/2015), VINCULADO AO 7º
OFÍCIO DA PR/MG, INSTAURADO PARA APURAR A PRÁTICA DOS DELITOS CAPITULADOS
NOS  ARTS.  4º,  6º  E  10º  DA LEI  Nº  7.492/1986.  APENSAMENTO  DO  AUTOS  Nº  35233-
17.2015.4.01.3800 (VINCULADO AO 10º OFÍCIO DA PR/MG) AO IPL Nº 01528/2015. CONFLITO
NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO EM RELAÇAO AOS AUTOS APENSADOS. INOCORRÊNCIA DE
CONEXÃO. INVESTIGAÇÕES QUE NÃO SE REFEREM ÀS MESMAS PESSOAS JURÍDICAS
NEM  AOS  MESMOS  ADMINISTRADORES.  APURAÇÃO  DE  FATOS  DIVERSOS.
DESENTRANHAMENTO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO Nº 35233-17.2015.4.01.3800
(NOTÍCIA DE  FATO  1.22.000.001469/2015-38).  1.  Trata-se  do  Inquérito  Policial  nº  0051624-
13.2016.4.01.3800 (IPL nº 01528/2015), vinculado ao 7º Ofício da PR/MG, instaurado para apurar
a prática dos delitos capitulados nos arts.  4º, 6º e 10º da Lei nº  7.492/1986. Os autos foram
iniciados após envio de representação pelo Banco Central do Brasil, na qual se noticia que os ex-
administradores da empresa R. D. de T. e V. M. - Em liquidação extrajudicial (R. DTVM S.A.)
mantiveram, entre 2008 e 2013, escrituração contábil  em desacordo com a legislação vigente,
propiciando a elaboração de demonstrações financeiras irreais aptas a induzir em erro o BACEN e
investidores  quanto  à  real  situação  econômico-financeira  da  instituição.  2.  Noutra  vertente,
instaurou-se  o  Procedimento  Investigatório  nº  35233-17.2015.4.01.3800  (Notícia  de  Fato
1.22.000.001469/2015-38),  vinculado  ao  10º  Ofício  da  PR/MG,  a  partir  de  representação
formulada  por  acionistas  minoritários  da  T.  S/A,  sociedade  controladora  do  B.  R.  S/A  Em
Liquidação Extrajudicial, o qual, juntamente com o B. R. DE I. S.A  Em Liquidação Extrajudicial
compõe o quadro social da R. A. LTDA. 3. O Procurador da República titular do 10º Ofício na
PR/MG  ora suscitado  entendendo haver conexão entre  os fatos investigados nos autos do
Procedimento Investigatório nº 35233-17.2015.4.01.3800 (Notícia de Fato 1.22.000.001469/2015-
38) e aqueles apurados no Inquérito Policial nº 0051624-13.2016.4.01.3800 (IPL nº 01528/2015),
requereu a baixa dos autos nº 35233-17.2015.4.01.3800 e o apensamento definitivo ao IPL nº
01528/2015.  4.  Por  sua  vez,  o  Procurador  da  República  titular  do  7º  Ofício  na PR/MG  ora
suscitante  argumentando que a reunião dos dois autos e a consequente análise dos feitos pelo
procurador natural do IPL são medidas que não merecem ser mantidas, porquanto o (...) inquérito
investiga fatos inteiramente diversos daqueles noticiados nos autos nº 35233-17.2015.4.01.3800,
suscitou conflito negativo de atribuição perante esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 5.
Assiste razão ao Procurador da República titular do 7º Ofício na PR/MG  ora suscitante. 6. A
investigação realizada no Inquérito Policial é referente a crimes cometidos no âmbito contábil da
R. DTVM, a Notícia de Fato oriunda do 10º Ofício se refere a desvio de bens da R. A. em favor de
parte de seus diretores de fato. Inocorrência de conexão entre os fatos investigados no Inquérito
Policial nº 0051624-13.2016.4.01.3800 (IPL nº 01528/2015), vinculado ao 7º Ofício da PR/MG, e
no  Procedimento  Investigatório  nº  35233-17.2015.4.01.3800  (Notícia  de  Fato
1.22.000.001469/2015-38),  vinculado  ao  10º  Ofício  da  PR/MG.  7.  Desentranhamento  do
Procedimento Investigatório nº 35233-17.2015.4.01.3800 (Notícia de Fato 1.22.000.001469/2015-
38),  com seu  posterior  envio  ao  Procurador  da  República  do  10º  Ofício  da  PR/MG,  para  a
continuidade da investigações.

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.
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112. Processo: JF-GO-0026714-46.2016.4.01.3500-
INQ

Voto: 1567/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DE GOIÁS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA AGÊNCIA DOS CORREIOS
(CP, ART 157, § 2º, I, II e V). PREJUÍZO FINANCEIRO SUPORTADO PELO BANCO POSTAL,
OPERADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. OPOSIÇÃO
DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL E PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO.  DISCORDÂNCIA  DO  JUÍZO  FEDERAL.  CPP,  ART.  28.  INADEQUAÇÃO  DO
DECLÍNIO.  LESÃO  AO  BEM  JURÍDICO  TUTELADO,  QUE,  IN  CASU,  SUPERA  O  MERO
INTERESSE PATRIMONIAL DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. AFETAÇÃO DO INTERESSE E
DO  SERVIÇO  PÚBLICO  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar possível
crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, praticado contra agência da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  ECT. 2. Oposição de exceção de incompetência do
Juízo  Federal  e  promoção  de  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual,  sob  o
argumento de que não houve qualquer lesão a bem, serviço ou interesse dos Correios, pois o
prejuízo  financeiro  de  R$  167.747,95  foi  suportado  integralmente  por  instituição  bancária,
sociedade de economia mista, parceira no Banco Postal. 3. Discordância do Magistrado Federal e
remessa dos autos à 2ª  CCR. 4.  Inadequação do declínio.  Conduta exercida mediante  grave
ameaça com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade de funcionário que atinge, de
forma direta, serviços e interesses da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 5. Precedentes
da  2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.29.004.001917/2016-93,  659ª  Sessão,  Voto  nº  6435/2016;
Inquérito  Policial  nº  00032/2012,  Voto  nº  1570/2013,  Sessão  575ª;  Procedimento  MPF  nº
1.25.003.010367/2012-29, Voto nº 1222/2013, Sessão 574ª). 6. Não homologação do declínio de
atribuições  e  designação de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

113. Processo: JF-RJ-0505823-64.2016.4.02.5101-
INQ

Voto: 1758/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar prática do crime de uso de selos falsos em contratos
sociais de cinco empresas apresentados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 - 2ª CCR). A realização de registro ou de
alterações  contratuais  de  empresas  mercantis  pela  Junta  Comercial  não  atrai,  por  si  só,  a
competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra referida entidade. Caso
em  que  a  União  não  foi  ludibriada  ou  sofreu  prejuízos  diretos  e  específicos.  Ausência  de
elementos  de  informação  capazes  de  legitimar,  até  o  momento,  a  atribuição  do  MPF  para
persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº  1.23.000.000821/2015-81,  633ª
Sessão de Revisão, realizada em 18/12/2015). 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.

114. Processo: JF/JFA-0009602-34.2016.4.01.3801-
INQ

Voto: 1742/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ 
DE FORA/MG

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIOS DE FRAUDE NA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA NA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF. EVENTUAL PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART.
171, §3º, DO CP. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR INCERTEZA QUANTO À AUTORIA
DOS FATOS. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL E REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR. CPP,
ART.  28  C/C  LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DA IRMÃ GÊMEA DA
TITULAR DA CONTA NA FRAUDE PERPETRADA. NECESSIDADE DE MELHOR APURAÇÃO
DA AUTORIA DO DELITO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 1. Trata-se de Inquérito Policial,
instaurado a partir de noticia criminis prestada pelo Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
CEF da Agência de Rio Pomba/MG, objetivando apurar eventual prática do delito previsto no art.
171, §3º, do Código Penal. 2. Processo de apuração interna de contestação instaurado pela CEF
que identificou indícios de fraude na movimentação bancária de conta, mediante a utilização de
guias de retirada, somando o montante de R$ 12.933,00. Prejuízo que foi assumido pela CEF,
com o  ressarcimento  de  sua  cliente  titular  da  conta.  3.  O Procurador  da República  oficiante
requereu o arquivamento do inquérito sob a tese de persistir incerteza quanto à autoria delitiva,
embora  esgotadas  todas  as  diligências  possíveis.  4.  O  Juízo  da  2ª  Vara  Federal  da  Seção
Judiciária de Juiz de Fora/MG discordando do requerimento ministerial determinou a remessa do
feito 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.
Depoimentos constantes dos autos que apontam indícios de que a irmã gêmea da titular da conta
tenha realizado os saques na agência da CEF, passando-se pela irmã titular. 7. Laudo de perícia
criminal federal que confirmou a falsidade das assinaturas presentes nas guias de retirada. Porém
o exame de autoria  em relação à irmã gêmea suspeita foi  inconclusivo,  porquanto o material
padrão não foi disponibilizado em versão original, mas somente em fotocópias. 8. Existência de
diligências que podem ser realizadas para melhor esclarecimento dos fatos, a exemplo da colheita
de  material  gráfico  adequado  para  nova  análise.  Circunstância  na  qual  não  se  justifica  o
arquivamento do inquérito. 9. Designação de outro membro para melhor apuração da autoria do
ilícito.

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.

115. Processo: JF/MG-0062643-16.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 1722/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI
Nº 7.492/86, ART. 19. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART.
28,C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  FRAUDE  EM  FINANCIAMENTO  COM  RECURSOS  DO
PRONAF.  IRREGULARIDADES  NA EMISÃO  DA DECLARAÇÃO  DE  APTIDÃO  DO  PRONAF
(DAP).  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  DE  MATERIALIDADE  DELITIVAS.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se de Inquérito  Policial  instaurado a partir  de representação
anônima para apurar possível prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº 7.492/96, relacionado
com  irregularidades  na  emissão  de  Declaração  de  Aptidão  do  PRONAF  (DAP)  por  agentes
vinculados  ao  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Carangola  e  Fervedouro/MG.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por não vislumbrar indícios
concretos de crime contra o Sistema Financeiro Nacional,  posto que verificada, no caso, uma
falha dos procedimentos de acesso, checagem e de controle do programa por parte da entidade
credenciada para emissão do DAP e não fraude perpetrada pela investigada, que não se encontra
em situação de inadimplência. 3. O Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de
Minas Gerais indeferiu o pedido de arquivamento, consignando que a materialidade e a autoria do
delito previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86 restaram comprovadas nas informações constantes do
Relatório da CGU, nas quais foram identificadas evidências de irregularidades na emissão da
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DAP.  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  vertente.  5.  Consta  dos  autos  que  a  investigada  obteve
financiamento  rural  com data  de  30/5/2011  valendo-se  de  uma  declaração  do  sindicato  que
supostamente desconsidera o fato de a beneficiária do crédito não se enquadrar nos requisitos do
PRONAF, pois reside na cidade de Divino/MG onde possui uma loja de organização de festas e
apresentou DAP emitida pelo Sindicado atestado parceria de 3 hectares e renda de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais). 6. A partir da análise das informações extraídas do relatório da CGU, foram
constatados indícios de irregularidades na emissão da DAP pela referida entidade sindical, em
nome da investigada. 7.  Os elementos de prova até aqui reunidos revelam que a investigada
reside na cidade de Divino/MG, dedicando-se à organização de festas desde a época em que era
solteira, apesar da DAP emitida em seu nome atestar ser agricultora, em regime de parceria. Além
disso,  foi  informada  uma  renda  bruta  de  R$  40.000,00  no  preenchimento  da  DAP,  não
comprovada por documentos. 8. De acordo com a fiscalização realizada no imóvel referido no
contrato  de  parceria  e  na  DAP,  há  informação  do  agricultor  parceiro  no  sentido  de  que  a
investigada não é vista na propriedade e de que não tem notícia de contrato de parceria firmado
por  ela  para  exploração  de  café  no  imóvel.  9.  Observa-se,  por  fim,  não  haver  no  presente
apuratório  elementos  suficientes  para  afastar  de  antemão  a  presença  do  dolo  na  conduta
investigada. 10. Designação de outro membro para prosseguir na persecução.

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

116. Processo: JFRS/POA-5084877-
14.2016.4.04.7100-PIMP - Eletrônico 

Voto: 1692/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

117. Processo: JFRS/SLI-5003724-
38.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1702/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  REITERAÇÃO  DA
CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para
apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal, em virtude
da apreensão de mercadorias de origem estrangeira (mercadorias avaliadas em R$ 997,36; com
tributos  iludidos  estimados  em  R$  498,68)  efetuada  pela  Receita  Federal  do  Brasil,  em
30/03/2016, durante trabalho de verificação de bagagem dos turistas que visitam a região da
fronteira Brasil/Uruguai, na BR 158, KM 565. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando que o valor a ser
tomado como parâmetro para os tributos iludidos é de R$ 20.000,00 desde a edição da Portaria
MF 75, de 22 de março de 2012. 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS
discordou  das  razões  expendidas  pelo  órgão  ministerial  por  entender,  no  caso,  inaplicável  o
princípio  da  insignificância  ante  a  reiteração  da  conduta  delitiva  (registro  de  ocorrências
semelhantes em face do investigado nos anos de 2010, 2011, 2012, 2014 e 2015). 4. A reiteração
da prática delitiva é circunstância penalmente relevante. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª
CCR/MPF. 5. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

118. Processo: JFRS/SLI-5003752-
06.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1700/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  REITERAÇÃO  DA
CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para
apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal, em virtude
da apreensão de mercadorias de origem estrangeira (mercadorias avaliadas em R$ 1.942,89; com
tributos  iludidos  estimados  em  R$  971,44)  efetuada  pela  Receita  Federal  do  Brasil,  em
01/04/2016, durante trabalho de verificação da bagagem dos turistas que visitam a região da
fronteira Brasil/Uruguai, na BR 158, KM 565. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando que o valor a ser
tomado como parâmetro  para os tributos iludidos é  de R$ 20.000,00.  3.  O Juízo  da 2ª  Vara
Federal de Santana do Livramento/RS discordou das razões expendidas pelo órgão ministerial por
entender, no caso, inaplicável o princípio da insignificância ante a reiteração da conduta delitiva
(registro de ocorrências semelhantes em face da investigada nos anos de 2011, 2012, 2013 e
2016). 4. A reiteração da prática delitiva é circunstância penalmente relevante. Precedentes do
STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 5. Designação de outro membro para prosseguir na persecução
penal.

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

119. Processo: JFRS/SLI-5003822-
23.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1703/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  REITERAÇÃO  DA
CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para
apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal, em virtude
da apreensão de mercadorias de origem estrangeira (mercadorias avaliadas em R$ 972,32; com
tributos  iludidos  estimados  em  R$  486,16)  efetuada  pela  Receita  Federal  do  Brasil,  em
28/03/2016, durante trabalho de verificação de bagagem dos turistas que visitam a região da
fronteira Brasil/Uruguai, na BR 158, KM 565. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando que o valor a ser
tomado como parâmetro para os tributos iludidos é de R$ 20.000,00 desde a edição da Portaria
MF 75, de 22 de março de 2012. 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS
discordou  das  razões  expendidas  pelo  órgão  ministerial  por  entender,  no  caso,  inaplicável  o
princípio  da  insignificância  ante  a  reiteração  da  conduta  delitiva  (registro  de  ocorrência
semelhante  em  face  da  investigada  no  ano  de  2014).  4.  A reiteração  da  prática  delitiva  é
circunstância  penalmente  relevante.  Precedentes  do  STF,  do  STJ  e  da  2ª  CCR/MPF.  5.
Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

46/197



Ata da 674ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00087438/2017

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

120. Processo: JF-SOR-0014173-37.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 1720/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI
Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA 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 14 (catorze) sementes de maconha (Cannabis sativa Linneu),
supostamente  importadas  da  Holanda  por  pessoa  residente  em  Itu/SP.  2.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, enfatizando que a quantidade de sementes
apreendida permite aplicar ao caso o princípio da insignificância, pois o crime a ser apurado é o
de  contrabando.  3.  O  Juízo  da  3ª  Vara  Federal  de  Sorocaba/SP,  contudo,  discordou  da
manifestação ministerial, consignando que, em casos semelhantes, a semente de maconha foi
considerada objeto material do delito de tráfico de entorpecentes.  4.  Embora as sementes de
maconha não contenham o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta
a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei
nº 11.343/06 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o produto químico destinado
a sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da produção. 5. Sobre o
tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a apreensão, na residência do paciente, de
170 sementes de cannabis  sativa,  amolda-se perfeitamente ao tipo penal  'ter  em depósito'  e
'guardar'  matéria-prima destinada à preparação de substância entorpecente ou que determine
dependência  física  ou  psíquica  (art.  12,  §  1º,  I,  da  Lei  6.368/76),  não  podendo  se  falar  em
atipicidade da conduta (HC nº 100.437/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009).
O disposto no art. 12, § 1º, inc. I, da Lei n.º 6.368/76 corresponde ao teor do art. 33, § 1º, inc. I, da
Lei  n.º  11.343/06.  6.  Verte  dos  autos,  nesse  cenário,  a  subsunção  do  fato  investigado,  em
princípio, ao descrito no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06, ante a importação de insumo ou
matéria-prima para a produção do entorpecente, ainda que para consumo próprio, o que afasta,
assim, a tese de atipicidade da conduta.  7.  Designação de outro membro para prosseguir  na
persecução penal quanto à prática do crime de tráfico de substância entorpecente.

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

121. Processo: PRM-JND-3422.2016.000063-7-INQ Voto: 1671/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  furto  praticado  contra  um carteiro
motorizado  a  serviço  dos  Correios  que,  ao  efetuar  a  entrega  de  uma  encomenda  no  bairro
Anhangabaú, no município de Jundiaí/SP, avistou quatro indivíduos não identificados subtraindo
encomendas (16 caixas) que estavam no veículo de carga. CP, art. 155. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Oitiva  da  vítima,  que  afirmou não  ter  condições  de  descrever  as
características físicas dos autores do ilícito. Ausência de elementos concretos de informação nos
autos ou ao alcance de novas diligências quanto a possíveis responsáveis pela ação criminosa.
Homologação do arquivamento.

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

122. Processo: JF-DRS/MS-0003159-
40.2015.4.03.6002-APN

Voto: 1691/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE DOURADOS/MS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de desacato cometido contra a
Juíza da 1ª Vara do Trabalho de Dourados/MS. Recusa na oferta da proposta de transação penal.
Discordância do Juízo da 2ª Vara Federal de Dourados/MS. Direito subjetivo da parte quando
preenchidos os requisitos legais. Aplicação analógica do art. 28 do CPP e da Súmula 696 do STF.
Negativa de oferta do benefício em face das circunstâncias do crime, os motivos e a conduta
social da denunciada. Relato de que, inconformada com o acordo homologado anteriormente, nos
autos de ação em que figurou como reclamante, a acusada voltou à sala de audiência e, dirigindo-
se à magistrada, chamou-a de incompetente e amassou a ata da audiência,  arremessando-a
contra a juíza. Retirada da agressora com o uso de força física pelo vigilante e pelo Diretor da
Secretaria  da  Vara.  Notícia  de  outras  ocorrências  da  mesma  natureza  com  servidores  e
estagiários  de varas  trabalhistas.  Comportamento acintoso  e reprovável,  que  desprestigia,  de
maneira  reiterada,  o  exercício  da  função  pública.  Requisitos  legais  não  preenchidos.  Lei  nº
9.099/95, art. 76, § 2º, III. Insistência na recusa da oferta de transação penal.

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

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

123. Processo: DPF/VGA-00355/2016-IPL Voto: 1773/2017 Origem: GABPRM2-MFDH - 
MICHEL FRANCOIS DRIZUL 
HAVRENNE

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  para  apurar
possível prática dos crimes de contrabando (CP, art. 334-A) e de violação de direito autoral (CP,
art.  184).  Investigado  que,  durante  fiscalização  realizada  pela  Receita  Federal  do  Brasil  no
município de Poços de Caldas/MG, foi flagrado na posse de 158 (cento e cinquenta e oito) maços
de cigarro, 1 (uma) garrafa de bebida sem o selo de IPI e 113 (cento e treze) DVDs piratas.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio de atribuições (Enunciado n° 33
2ª  CCR).  1)  No  tocante  ao  crime  de  contrabando  (cigarros),  embora  comprovada  a  autoria,
verificou-se que a Representação Fiscal  para Fins Penais não contém descrição suficiente do
produto apreendido. Impossibilidade de se comprovar a materialidade delitiva. Quanto à garrafa
sem o selo IPI, o seu valor foi estipulado em R$ 7,94 (sete reais e noventa e quatro centavos), não
se mostrando razoável prosseguir na persecução penal, em virtude da inexpressividade da lesão
provocada  ao  bem  jurídico  tutelado.  Homologação  do  arquivamento.  2)  No  que  se  refere  à
suposta prática do crime de violação de direito autoral, compete à Justiça Estadual processar e
julgar tal infração quando não cometidas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades.  Ausência  de indícios de que  as mídias apreendidas sejam de origem
estrangeira. Inexistência 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.
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124. Processo: 1.24.001.000273/2016-22 Voto: 1723/2017 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  a  partir  de  representação  anônima,  descrevendo  as  seguintes
irregularidades: (a) o representado - vereador de Campina Grande/PB, empresário e presidente
de entidade sindical - seria o verdadeiro proprietário de uma empresa de prestação de serviços de
limpeza, usando o seu próprio filho,  parentes e até amigos como laranja;  (b) o representado,
valendo-se de seu mandato, teria obtido informações privilegiadas para favorecer sua empresa
em uma licitação realizada pelo TRE/PB; (c) o representado não poderia ser o representante do
sindicato laboral, tendo em vista ser proprietário de uma empresa do mesmo ramo de atividade;
(d) desde 1996, o representado vem sendo sucessivamente eleito presidente de entidade sindical
de empregados de empresas prestadoras de serviços, fazendo parte de chapa única ou em chapa
formada com amigos próximos, sem divulgar sequer o estatuto do sindicato; (e) o representado,
mesmo na condição de vereador, continua exercendo, de fato, a presidência do sindicato; (f) o
representado adota a prática de contratação de servidores fantasmas na Câmara Municipal; (g) o
representado sonega diversos tributos na gestão de sua empresa, no sindicato e na Câmara de
Vereadores.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV)  e  de declínio  de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). 1) No tocante ao item "g", a Receita Federal do Brasil informou não
haver procedimento administrativo-fiscal em desfavor da empresa de serviços gerais, da entidade
sindical  ou  do  próprio  representado.  Ausência  de  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.
Quanto a agentes públicos, o imposto de renda é descontado diretamente na fonte pelo próprio
órgão empregador. Falta de justa causa, até o momento, para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento. 2) No que se refere ao item "a", consoante 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 ou ocultação
de bens, direitos e valores 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 ou de suas entidades, ou, ainda, quando a infração penal antecedente for de
competência da Justiça Federal (CC nº 113.359/RJ, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Ausência
de elementos de informação capazes de justificar,  por  ora,  a  atribuição do Ministério  Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual. Remessa dos autos à 5ª CCR (itens "b" e "f") e à 1ª CCR (itens "c", "d" e "e") para
análise de matérias de suas respectivas atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos
termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

125. Processo: 1.34.001.006880/2016-50 Voto: 1541/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se solicita providências em relação a duas associações civis de natureza privada
ligadas  ao  ramo  de  reprodução  sonora  de  músicas.  Aduz  o  representante  que  essas  duas
associações  estariam  extorquindo  milhares  de  empresários  no  Brasil  a  título  de  controlar  o
mercado fonográfico e proteger direitos autorais de cantores. Promoção de arquivamento sob o
fundamento de se tratar, no presente caso, de notícia de mesmo teor do quanto apurado nos
procedimentos nºs 1.34.001.002722/2013-88 e 1.34.001.007677/2013-58. Ambos com declínio de
atribuição para o Ministério Público Estadual  homologados por esta 2ª CCR. Recebimento da
promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos que
ocorrem, em tese,  entre particulares,  sem qualquer envolvimento de órgãos públicos federais.
Eventual  prejuízo  em detrimento do patrimônio  de particulares.  Inexistência  de lesão direta  a
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

126. Processo: 1.34.001.007025/2016-66 Voto: 1679/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  comunicando  suposta  prática  dos  crimes  de  apropriação  indébita  previdenciária,
sonegação previdenciária, frustração de direitos trabalhistas, bem como possíveis crimes contra
as relações de consumo e de estelionato por parte de representantes de rede de escolas de
informática.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV)  e  de declínio  de  atribuições
(Enunciado  n°  32   2ª  CCR).  1)  Informações  solicitadas  à  Receita  Federal  do  Brasil  e  à
Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  Emprego  em São  Paulo,  tendo  as  respostas  sido
negativas.  Ausência de constituição definitiva do crédito tributário.  Natureza material do delito.
Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.  Pesquisa  realizada  pela  SPEA-PR/SP,  que  evidenciou  a
existência de vínculo trabalhista do representante com a empresa investigada durante apenas 5
(cinco) meses, com salário em torno de R$ 800,00 (oitocentos reais). Eventual apropriação de
valores inferiores ao limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02 (R$ 10.000,00). Incidência do
princípio da insignificância. Possível crime de frustração de direitos trabalhistas não configurado.
Inocorrência de ação fiscal. Falta de justa causa, até o momento, para prosseguir na apuração.
Homologação do arquivamento. 2) No que se refere à noticiada lesão a alunos da pessoa jurídica
investigada a indicar  suposta prática de crime contra as relações de consumo ou mesmo de
estelionato, 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.

Homologação do Declínio de atribuição

127. Processo: 1.13.000.001807/2015-41 Voto: 1687/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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128. Processo: 1.15.002.000496/2016-99 Voto: 1710/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir do desmembramento do Procedimento nº
1.15.002.000533/2015-88, para apuração da autoria e materialidade de diversos crimes contra a
fé  pública,  estelionato  e  outras  fraudes.  Desmembramento  realizado  com  o  objetivo  de  se
concentrar no presente feito apenas as infrações penais cujo interesse e competência são da
Justiça  Estadual.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Apreensão
massiva  de  documentos  falsos.  Investigações,  realizadas  com  o  fito  de  esclarecer  a  real
identidade dos investigados, que apontaram para a existência de uma associação voltada para a
prática de crimes, especialmente de falsificação e estelionato. Crimes que consistem em falsificar
certidão de nascimento;  fazer inserir  declaração diversa da que deveria ter sido inserida para
obtenção  de  RG  e  para  casamento  (com  apresentação  de  certidão  de  nascimento  falsa);
estelionato  contra  particulares  e  falsificação  de  documento  particular   contratos  de  locação.
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. 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.

129. Processo: 1.17.000.002464/2016-73 Voto: 1697/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação sigilosa apresentada na Sala de Atendimento
ao Cidadão do MPF, noticiando suposta prática do crime de apropriação indébita. Narrativa de que
duas filhas, de posse do cartão magnético de sua genitora, recebem mensalmente o benefício
previdenciário titularizado pela mãe e não repassam os valores à beneficiária. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A vítima direta dessa apropriação indébita é uma
particular, não o INSS. Fatos que não são de competência da Justiça Federal, uma vez que não
houve afronta direta a interesses, bens ou serviços da União. Inexistência de qualquer informação
acerca de irregularidades no procedimento de concessão do benefício. Carência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

130. Processo: 1.17.002.000016/2017-04 Voto: 1539/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual relata o representante que pessoas não identificadas teriam alugado, cedido ou
emprestado a terceiros casas adquiridas do Programa Minha Casa Minha Vida em Colatina/ES.
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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

131. Processo: 1.18.005.000001/2016-90 Voto: 1682/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITUMBIARA-GO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª
Região por meio do qual comunica que o reclamante efetuou o pagamento de acordo trabalhista
homologado  em  audiência  com  cheque  sem  provisão  de  fundos.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O acordo homologado pela Justiça do Trabalho continua
válido e eficaz, podendo o reclamante exigir a sua fiel execução acrescido do valor da multa pelo
inadimplemento. Conduta que se amolda ao descrito no art. 171, § 2º, VI, do CP. Prejuízo em
detrimento da parte reclamante.  Inexistência de lesão direta a bens,  serviços e interesses da
União ou suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em favor  do
Ministério Público Estadual.

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

132. Processo: 1.20.004.000053/2017-07 Voto: 1688/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  documentação  encaminhada  pela  Superintendência
Regional  da Polícia  Rodoviária  Federal  em Mato  Grosso,  comunicando a  prática  rotineira  de
saque de cargas, roubo e danos a veículos de terceiros por parte de indígenas na BR-070, na
região de Primavera do Leste/MT. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).
Ações atribuídas a determinados indígenas, não havendo prejuízo a interesses da comunidade
indígena considerada como um todo ou disputa por suas terras. Hipótese que não se amolda à
previsão contida no art. 109, XI, da Constituição Federal. Ausência de elementos de informação
capazes  de  legitimar,  até  o  momento,  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.

133. Processo: 1.22.000.005099/2016-99 Voto: 1767/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), no qual se relata a suposta ocorrência de estelionato, falsidade e
crime  contra  as  relações  de  consumo.  Possíveis  irregularidades  em  programa  de  mestrado
profissional em administração oferecido por centro universitário sediado em Belo Horizonte/MG.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). As condutas investigadas afetam
serviço  e  interesse  do  Ministério  da  Educação,  o  qual  possui  a  atribuição  para  autorizar  o
funcionamento de instituição de ensino, havendo, pois, legitimidade do MPF para atuar na esfera
cível sob a perspectiva da tutela de interesses coletivos em sentido amplo. Remessa de cópia do
presente feito  3ª  Câmara de  Coordenação e Revisão para  conhecimento e  providências  que
entender cabíveis. Contudo, sob a ótica penal, as práticas em tela não acarretam lesão direta a
bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. Os fatos noticiados podem
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configurar,  em  tese,  crimes  de  estelionato,  falsidade  documental  ou  ideológica  e  contra  as
relações de consumo. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

134. Processo: 1.23.002.000006/2017-63 Voto: 1769/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-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.

135. Processo: 1.23.007.000150/2017-50 Voto: 1647/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-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 , 1º -A e 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.

136. Processo: 1.26.001.000021/2017-18 Voto: 1681/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta comercialização de medicamentos sem registro na
ANVISA por responsável de uma farmácia estabelecida no município de Juazeiro/BA. CP, art. 273,
§ 1º-B, I. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2ª CCR). Fatos verificados no
território  nacional.  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  a  justificar  a
competência da Justiça Federal. Precedente do STJ e da 2ª CCR: CC nº 120.843/SP, Terceira
Seção,  DJe  27/03/2012;  Procedimento  MPF  nº  1.34.015.000046/2015-11,  620ª  Sessão,
11/05/2015, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em favor  do
Ministério Público Estadual.

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

137. Processo: 1.28.000.000299/2017-12 Voto: 1762/2017 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 para apurar suposta prática do crime de furto de bens pertencentes a
uma casa lotérica no município de Parnamirim/RN. Revisão declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR).
Subtração  de  um computador  e  danos a  um cofre  de  propriedade  de  uma agência  lotérica.
Prejuízo  suportado  pelo  empresário  responsável  pelo  estabelecimento.  Inexistência  de  lesão
direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

138. Processo: 1.29.003.000067/2017-05 Voto: 1765/2017 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 a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  comunicando  suposto  esquema  de  pirâmide  financeira.  Possível  crime  contra  a
economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
2ª  CCR).  Fraude  alusiva  ao  esquema  de  pirâmide,  que  se  caracteriza  por  oferecer  a  seus
associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento
depende do ingresso de novos investidores. Aplicação da súmula nº 498 do STF. Ausência de
indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional.  Situação que não se assemelha aos
precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (v.g., Procedimento nº
1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº  2036/2014,  Sessão  nº  594,  20/03/2014;  Procedimento  nº
1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  nº  611,  10/11/2014).  Homologação  do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

139. Processo: 1.29.008.000079/2017-81 Voto: 1680/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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 Santa
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Maria/RS encaminhando notícia-crime oferecida por um tenente coronel do Exército brasileiro, na
qual relata  que a residência em que sua genitora  morava foi  arrematada por um corretor  de
imóveis e, após o noticiante opor embargos de terceiro, passou a realizar reformas na casa, tendo
sido, por isso, perseguido e intimidado. Possível prática dos crimes descritos nos arts. 147 e 358
do CP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa que descreve
fatos envolvendo particulares. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União
ou suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

140. Processo: 1.30.001.000065/2017-15 Voto: 1686/2017 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  relato  apresentado  por  pessoa  residente  no  bairro  de
Realengo, na zona oeste do município do Rio de Janeiro, que faz referência à prescrição, por
parentes,  assistentes sociais,  médicos  de empresa e enfermeiros,  de remédios  prejudiciais  à
saúde.  Menção  à  prática  de  crimes  de  ameaça,  roubo,  falsificação  de  documentos  e  lesão
corporal por um suposto grupo criminoso que atuaria em postos de saúde e hospitais. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Narrativa que não aponta qualquer infração
penal em detrimento 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.

141. Processo: 1.30.001.000142/2017-29 Voto: 1653/2017 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  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  se  narra  suposta  ameaça  em  razão  da  constante  guerra
existente entre as facções criminosas Comando Vermelho e ADA no bairro Lins de Vasconcelos,
na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Fatos envolvendo particulares. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União
ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

142. Processo: 1.30.001.000435/2017-14 Voto: 1683/2017 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 representação particular apresentada pelo sócio presidente
de uma empresa paraguaia, comunicando suposta prática do crime de estelionato por parte de
representantes  de  empresa  de  máquinas  e  equipamentos  de  sondagem  estabelecida  em
Inhaúma/RJ,  que  teriam  deixado  de  efetuar  a  entrega  de  mercadoria  (sonda  rotativa),  não
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obstante o pagamento integral do preço acordado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo em detrimento de empresa particular, no caso, a parte contratante, que
efetuou o pagamento ajustado e não recebeu a mercadoria. Inexistência de lesão direta a bens,
serviços e interesses da União ou suas entidades. Carência de elementos de informação capazes
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

143. Processo: 1.30.009.000045/2017-66 Voto: 1685/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual são relatadas irregularidades na administração de empresas,
consistentes no pagamento de alto salários e contratação de ex-funcionários de sociedade de
economia mista como cabide de empregos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Narrativa que descreve fatos envolvendo ilícitos na gestão de sociedades por ações.
Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou suas entidades. Carência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

144. Processo: 1.33.007.000018/2017-00 Voto: 1658/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

145. Processo: 1.34.001.000077/2017-92 Voto: 1777/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta divulgação de produtos para a saúde, sem registro
na ANVISA, por parte de empresa editora estabelecida no município de São Paulo/SP. CP, art.
273,  §  1º-B,  I.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32   2ª  CCR).  Ocorrência
verificada no âmbito do território nacional. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta
aptos a justificar a competência da Justiça Federal.  Precedente do STJ e da 2ª CCR: CC nº
120.843/SP, Terceira Seção, DJe 27/03/2012; Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11,
620ª Sessão, 11/05/2015, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

146. Processo: 1.34.001.001003/2017-73 Voto: 1768/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, por meio da qual a comunicante relata ter sido vítima de um golpe
aplicado por agente que se identifica como diretor de uma empresa de recrutamento de pessoal,
solicitando  a  assinatura  de  um  contrato  de  prestação  de  serviço  por  quatro  meses  de
atendimento, a ser pago em dez parcelas.. Possível prática do crime de estelionato. CP, art. 171.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo em detrimento da boa-
fé e do patrimônio de particular.  Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da
União ou suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em favor  do
Ministério Público Estadual.

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

147. Processo: 1.34.001.001468/2017-24 Voto: 1655/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

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

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

148. Processo: 1.34.001.007481/2016-14 Voto: 1689/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar suposta prática do crime de uso de documento falso. CP, art. 304. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Relato  de  que  o  noticiado  teria  se
apresentado  como  representante  da  Federação  Brasileira  de  Administradores  Hospitalares
quando, na verdade, apenas representava o Presidente da entidade e de que teria falsificado
diploma universitário para se filiar à FBAH e, por isso, sido expulso da associação. Crime de uso
de  documento  falso  ocorrido  em  face  de  entidade  com  natureza  jurídica  de  direito  privado.
Narrativa que não aponta qualquer infração penal em prejuízo a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

149. Processo: 1.34.006.000071/2017-75 Voto: 1684/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI
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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 suposta prática de falsa comunicação de crime. CP, art. 340. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Eventual ilícito cometido em detrimento de
particular. Narrativa que não aponta qualquer infração penal em detrimento a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação  do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

150. Processo: 1.34.008.000065/2017-06 Voto: 1766/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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  relato  de  que  existem  profissionais  no  Brasil  de  origem  estrangeira
promovendo  uma  pseudo  medicina  denominada  Nova  Medicina  Germânica  ou  GNM
(Germanische Neue Medizin), banida da Europa e especialmente perigosa porque não divulgada
como terapia auxiliar.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Possível
prática de exercício ilegal da medicina ou curandeirismo. CP, arts. 282 e 284. Ausência de lesão
direta a bens, serviços e interesses da União. Inexistência de elementos de informação capazes
de legitimar a atribuição do MPF para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR (Procedimento
nº  1.29.011.000226/2014-11,  620ª  Sessão de Revisão,  11/5/2015,  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.

151. Processo: 1.34.015.000049/2017-16 Voto: 1778/2017 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 para apurar suposta divulgação de produtos para a saúde da linha
médica de modeladores, sem registro na ANVISA, por parte de empresa do ramo de confecções
estabelecida no município  de São José do Rio  Preto/SP.  CP,  art.  273,  §  1º-B,  I.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2ª CCR). Ocorrência verificada no âmbito do território
nacional. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta aptos a justificar a competência
da Justiça Federal. Precedente do STJ e da 2ª CCR: CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, DJe
27/03/2012; Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11, 620ª Sessão, 11/05/2015, unânime.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

152. Processo: 1.34.022.000004/2017-52 Voto: 1635/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar suposta prática do crime de uso de documento falso. CP, art. 304. Relato de
que o noticiado teria ingressado com um processo de revisão alimentícia na Justiça Estadual e
que no decorrer desse processo apresentou uma declaração falsa de imposto de renda. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Narrativa que não aponta qualquer infração
penal em prejuízo a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

153. Processo: 1.34.043.000351/2016-56 Voto: 1763/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar possível tentativa do crime de estelionato. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Recebimento, pelo noticiante, de e-mail supostamente enviado por
um banco privado solicitando atualização de dados cadastrais. Vítima que, todavia, sequer possui
conta na referida instituição bancária. Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé e do patrimônio
de  particular.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

154. Processo: 1.35.000.000111/2017-00 Voto: 1761/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Procuradoria Regional Eleitoral em Sergipe,
dando conta de possível prática dos crimes de injúria (CP, art. 140, § 3º), de ultraje a culto e
impedimento ou perturbação de ato a ele relativo (CP, art. 208) e de preconceito (Lei nº 7.716/89,
art.  20), por meio de mensagens compartilhadas pelo aplicativo WhatsApp durante o pleito de
2016 na cidade de Itaporanga d'Ajuda/SE. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR).  Narrativa  que  não  aponta  qualquer  infração  penal  em detrimento  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.

Homologação de Arquivamento

155. Processo: DPF/AM-01167/2015-INQ Voto: 1672/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de roubo qualificado contra uma
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agência dos Correios situada em Manaus/AM, ocorrido no dia 09/10/2015. CP, art. 157, § 2º, I e II.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências realizadas pela autoridade
policial, que, a despeito da inserção de impressões papilares no banco de dados, da análise de
imagens de câmeras de vigilância e da oitiva de funcionários da agência, não logrou identificar a
autoria  do  ilícito.  Ausência  de  elementos  de  informação  nos  autos  ou  ao  alcance  de  novas
diligências quanto a eventuais suspeitos da ação criminosa. Homologação do arquivamento.

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

156. Processo: DPF/BG-00154/2016-INQ Voto: 1662/2017 Origem: GABPRM2-GFFT - 
GUILHERME FERNANDES 
FERREIRA TAVARES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 155, §4º, I cc. o
art. 14, II, ambos do CP, tendo em vista que no dia 23/11/2016, um indivíduo teria entrado na
Agência dos Correios de Bom Jesus do Araguaia/MT, mediante o rompimento de obstáculos, com
o intuito  de furtar  os  valores  encontrados,  não conseguindo  por  circunstâncias alheias  a  sua
vontade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Imagens do circuito interno de
câmeras de um indivíduo com rosto coberto que teria arrombado a agência postal e diligências
que  não  lograram  identificar  a  autoria  delitiva.  Material  insuficiente  para  justificar  o
prosseguimento  das  investigações.  Falta  de  perspetiva  de  êxito  nas  investigações  diante  da
inexistência  de linha investigativa que possa vir  a acrescentar  indícios capazes de elucidar  a
questão. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: DPF/MS-0304/2011-INQ Voto: 1621/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, de crimes de lavagem de dinheiro. Lei
nº  9.613/98,  art.  1º,  I,  V  e  VII.  Informes de que empresas  sediadas em Campo Grande/MS,
constituídas  em  nome  de  pessoas  interpostas,  estariam  sendo  utilizadas  em  sofisticadas
estratégias de branqueamento de capitais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências que não trouxeram à tona qualquer indício de ocultação ou dissimulação quanto à
natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  ou  propriedade de  bens,  direitos  ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Inexistência de novas 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.

158. Processo: 1.00.000.002431/2017-10 Voto: 1690/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: nquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 334-A, § 1º, I e
IV, do CP, em decorrência da apreensão de um veículo abastecido com aproximadamente 60
(sessenta) litros de combustível de origem venezuelana e de mais 2 (dois) litros em recipiente
plástico.  Promoção de  arquivamento  fundada na  ausência  de  tipicidade  material  da  conduta.
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Discordância do Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c  art.  62,  inc.  IV  da  LC  nº  75/93.  Constatação  de  que  a  aquisição  de  gasolina  em
Pacaraima/RR, cidade que faz divisa com a Venezuela, ocorre de maneira bastante atípica, pois,
não havendo posto de combustível naquela localidade, não resta outra alternativa aos moradores
da região que não seja recorrer ao posto instalado no país vizinho para que possam adquirir
combustíveis fósseis. Compra de pequena quantidade de combustível para uso próprio, conduta
que não lesiona minimamente o bem jurídico tutelado de modo a ensejar a atuação do aparato
persecutório. Sanção administrativa, como a declaração de perdimento do produto, suficiente para
reprimir a conduta investigada. Insistência no arquivamento.

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

159. Processo: 1.01.000.000141/2016-13 Voto: 1776/2017 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária por parte do atual Prefeito do município de Goianorte/TO. CP, art. 168-A. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Materialidade delitiva,  de plano,  não evidenciada.
Insuficiência de elementos para aferição dos valores que deixaram de ser repassados para o
INSS. Fiscalização programada pela Receita Federal do Brasil Resultado de eventual ação fiscal
a ser oportunamente encaminhado ao Ministério Público Federal. Homologação do arquivamento
por fundamento diverso.

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

160. Processo: 1.01.000.000199/2016-59 Voto: 1678/2017 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Procedimento  Administrativo  instaurado  com  a  finalidade  única  de  promover  a  distribuição
antecipada dos autos do PIC nº 1.00.000.015413/2015-28, posteriormente encaminhado à PRR
da  1ª  Região  a  fim  de  viabilizar  o  planejamento  de  ação  conjunta  com  outros  órgãos  de
fiscalização (Ministério do Trabalho e Emprego e DNPM) na apuração de possível envolvimento
do Prefeito do município de Oiapoque/AP na prática do crime previsto no art. 149 do CP. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).  Informação de que o gestor municipal  estaria
arregimentando  trabalhadores  para  laborar  em  garimpo  em  área  de  distrito  na  cidade  de
Calçoene/AP, em condições degradantes de trabalho, por meio de empresa de mineração da qual
seria proprietário de fato. Requisição de instauração de inquérito policial, com urgência, ensejando
a obtenção de dados necessários para o requerimento das medidas cautelares de prisão e quebra
de sigilo telefônico. Investigado não reeleito no pleito de 2016. Remessa dos feitos à primeira
instância.  Expediente  que  exauriu  seus  propósitos,  tendo  viabilizado  a  adoção  de  medidas
pertinentes. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.04.100.000254/2016-71 Voto: 1617/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado a partir  de representação,  noticiando possível
prática do delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral. Relato de que prefeito municipal teria
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contratado, desnecessariamente e às vésperas do pleito de 2016, diversos servidores para cargos
em comissão e funções gratificadas, com o objetivo de angariar votos em favor de seu candidato a
prefeito  nas  eleições  de  2016.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos
veiculados na representação que não se confirmaram no curso das investigações. Indícios de que
a manifestação que deu origem à instauração do presente feito foi motivada unicamente por fins
eleitoreiros de adversário político do representado. 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.

162. Processo: 1.14.000.000107/2017-63 Voto: 1677/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, solicitando a expedição de recomendação à Receita Federal e ao TCU
para que incluam em sua programação de ações fiscais os municípios da área de atribuição da
PR/BA, a fim de apurar a suposta prática de crimes de sonegação fiscal e previdenciária por
atuais e ex-prefeitos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Representação não
instruída com documentos que demonstrem elementos mínimos da prática de crimes fiscais pelos
gestores e ex-gestores municipais. Referências genéricas a investigações em curso e a notícias
na mídia de ilícitos cometidos no âmbito de prefeituras. Ausência de indícios mínimos de autoria e
de materialidade delitivas. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.14.000.000300/2017-02 Voto: 1946/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação na qual a representante informa haver se
inscrito no Programa Minha Casa Minha Vida desde 2010 sem obter êxito, a despeito do seu
estado  de  necessidade.  Aduz  que  tem  conhecimento  de  várias  pessoas  em  situação  mais
confortável  -  bem  empregados,  casa  própria,  altos  salários  -  que  foram  contempladas  pelo
benefício.  Acrescentou  que  não  quis  fazer  parte  de  determinadas  reuniões  políticas  e,  por
conseguinte, nunca conseguiu ser beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida, enquanto
todos aqueles que participaram de tais reuniões obtiveram o financiamento. Por fim, assevera:
não  vou  entregar  ninguém,  o  governo  é  que  tem  que  fiscalizar  e  investigar.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Representação genérica, que não forneceu o mínimo
de dados necessários para a instauração de procedimento investigatório criminal/inquérito policial,
tais como, os nomes daqueles indevidamente contemplados pelo referido programa federal e os
empreendimentos envolvidos. 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: 1.17.004.000143/2016-02 Voto: 1669/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
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Cidadão,  na  qual  o  noticiante  relata  que  uma  funcionária  da  Caixa  Econômica  Federal  do
município de João Neiva/ES teria cometido, por meio de ligações telefônicas e mensagens, o
crime de falsa identidade. CP, art. 307. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Segundo a narrativa, a investigada, ao se comunicar com o representante, teria se apresentado
com outro nome e negado ser funcionária da CEF, bem como transferiu a ligação para outro setor.
Ausência de dolo específico, qual seja, o especial fim de agir para obter vantagem em proveito
próprio ou alheio ou causar prejuízo a outrem. Crime de falsa identidade não caracterizado. 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.

165. Processo: 1.18.001.000433/2016-31 Voto: 1674/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime contra a ordem tributária por parte de então
candidato a vereador em Niquelândia/GO, que teria declarado à Justiça Eleitoral bens em seu
nome  supostamente  divergentes  da  lista  de  bens  constantes  de  outros  cadastros  públicos.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Receita Federal do Brasil
informou  haver,  na  DIRPF  2016,  divergências  pontuais  e  inconclusivas,  mas  os  dados  são
insuficientes para justificar a instauração de um procedimento fiscal.  Constituição definitiva de
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.

166. Processo: 1.20.000.000872/2016-03 Voto: 1853/2017 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 manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, relatando supostas irregularidades em concurso realizado pela Universidade Federal de
Mato Grosso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação de que, não
obstante a convocação de candidata aprovada para o campus Araguaia (Barra do Garças/MT),
esta nunca teria exercido suas funções naquela localidade, mas, sim, no campus Cuiabá/MT.
Ausência de prática ilícita que mereça, ao menos por ora, atuação do Ministério Público Federal.
Existência de dois procedimentos (administrativo e judicial), ambos com o mesmo objeto, para
exame da permuta autorizada pela UFMT. Antecipação dos efeitos da tutela indeferida pelo Juízo
da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso. Interposição de agravo de instrumento
perante o TRF da 1ª Região, que se encontra ainda concluso para decisão. Materialidade delitiva
não evidenciada. 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.

167. Processo: 1.20.000.001971/2016-02 Voto: 1670/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo Federal da Vara Única de Barra do
Garças/MT,  encaminhando  cópia  do  IPL  nº  124/2013-DPF/BRG/MT  e  Autos  nº  1475-
21.2013.4.01.3605 para formação de convicção quanto à participação de outros dois suspeitos na
tentativa de furto à agência dos Correios no município de Santo Antônio do Leverger/MT, ocorrido
em 26/10/2013. CP, art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Após análise das interceptações telefônicas constantes do IPL nº 124/2013, não foram obtidas
provas da participação de outros dois suspeitos na referida ação criminosa. Constatação de que
as pessoas citadas por um investigado nem mesmo coincidem com as que participaram do ilícito
na  agência  de  Santo  Antônio  do  Leverger/MT,  em  relação  ao  qual  apenas  um  agente  foi
denunciado. Ausência de elementos de informação nos autos ou ao alcance de novas diligências
quanto a eventuais outros participantes da empreitada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.20.002.000131/2016-02 Voto: 1764/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
empresa sediada no município de Sorriso/MT, que deixou de enviar, no prazo legal, dados de suas
movimentações relativas ao mês de dezembro de 2013. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/99.
Cominação de multa. Atipicidade da conduta. 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.

169. Processo: 1.20.005.000116/2016-26 Voto: 1695/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima feita ao Ministério Público do Trabalho,
na qual se relata que em determinada empresa particular haveria dois empregados trabalhando
sem  a  CTPS  anotada,  sendo  que  um  deles  estaria  cumulativamente  recebendo  seguro-
desemprego.  Prática,  em  tese,  do  delito  previsto  no  art.  171,  §  3º,  do  CP.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Auditoria realizada in loco pelo Ministério do Trabalho que
verificou a inexistência das irregularidades noticiadas, constatando-se que os trabalhadores da
empresa  inspecionada  encontram-se  regularmente  registrados  e,  consequentemente,  não
recebem  seguro-desemprego.  Irregularidades  não  comprovadas.  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.

170. Processo: 1.22.020.000277/2016-57 Voto: 1675/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de documentos encaminhados pela 2ª Promotoria de Justiça da
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Comarca  de  Manhuaçu/MG  para  apurar  possível  crime  de  sonegação  fiscal  por  parte  de
representantes de sociedades empresariais atuantes naquela região. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Narrativa que não traz elementos mínimos acerca da ocorrência de
crime de competência federal. Ausência de indícios concretos de materialidade delitiva. Eventual
prática dos crimes de estelionato, usura e fraude em certames licitatórios em apuração no âmbito
do Ministério Público Estadual. Homologação do arquivamento.

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

171. Processo: 1.23.000.001092/2016-61 Voto: 1693/2017 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 05/2011 a 11/2011. 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 quem se fez passar
pela  beneficiária.  Eventuais  indícios  de  autoria  neste  expediente  ou  ao  alcance  de  novas
diligências não evidenciados. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.23.000.003723/2016-86 Voto: 1666/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime de desobediência por parte do
Comandante  do  Quartel  General  do  Exército  da  8ª  Região  Militar.  CP,  art.  330.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Necessidade de individualização do destinatário da
decisão judicial, prova de sua inequívoca ciência e intenção deliberada de não cumprir a ordem
para que se configure a responsabilização penal. Verificação de que o referido Comandante não
foi intimado pessoalmente dos ofícios expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Cível e do Juízo da 1ª Vara
de Família da Comarca de Ananindeua/PA. 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.

173. Processo: 1.23.007.000142/2017-11 Voto: 1694/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia da Fato 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 07/2002 a 09/2005. CP, art. 171, § 3º. 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
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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.

174. Processo: 1.24.000.002102/2016-48 Voto: 1637/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Noticia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  anônima  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual se noticia que professor da Universidade Federal da Paraíba
apresentou informações ideologicamente falsas, por oportunidade de credenciamento do corpo
docente  em programa de pós-graduação naquela  Universidade.  Suposta  prática  do  crime de
falsidade ideológica. CP, art. 299. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Informações
que consistiam em artigos que foram apresentados como se houvessem sido publicados quando
na  realidade  não  foram.  Justificativas  do  representado,  acompanhadas  da  documentação
respectiva,  que  afastam  a  verossimilhança  da  representação  anônima  ofertada.  Ausência  de
informações inverídicas no credenciamento do professor em questão. 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.

175. Processo: 1.24.001.000013/2016-57 Voto: 1724/2017 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 a partir de expediente do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campina
Grande/PB para apurar suposta prática dos crimes descritos nos arts. 171, § 3º, e 297, § 4º, do
CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação no sentido de que a média
da renda per capita do grupo familiar da investigada, beneficiária do Programa Bolsa Família, não
ultrapassava o limite de R$ 154,00, fixada pelo Decreto nº 5.209/04, que regulamenta a Lei nº
10.836/04. Em nova entrevista para fins de inclusão de dados no CadÚnico, em 22/10/2015, a
investigada declarou que sua renda per capita era de R$ 429,00, acima do limite estabelecido,
razão pela qual teve o seu benefício cancelado no mês de outubro de 2015. Ausência de dolo em
omitir  a  renda  para  fins  de  obtenção  irregular  do  benefício.  Omissão  no  registro  do  vínculo
empregatício na carteira de trabalho da investigada. Fato que teria repercussão na esfera penal
se porventura comprovado que tal prática proporcionou a obtenção de vantagem ilícita por meio
do  Programa  Bolsa  Família,  o  que  não  ocorreu.  Anotação  regularizada  no  âmbito  de  ação
trabalhista. 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.

176. Processo: 1.25.000.004644/2016-18 Voto: 1854/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis crimes de estelionato contra o INSS. CP, art.
171, § 3º. Irregularidades na concessão e no recebimento de parcelas concernentes a benefícios
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previdenciários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Concessão irregular de
aposentadoria por tempo de contribuição em favor de quatro segurados. Fatos ocorridos em datas
anteriores a 04/1999. Prescrição da pretensão punitiva. 2) Recebimento fraudulento de benefício
durante o período de 04/1999 a 10/2005. Fato objeto de denúncia ofertada em face da segurada.
Princípio  do  ne  bis  in  idem.  3)  Recebimento  fraudulento  de  benefício  durante  o  período  de
07/1997 a 09/2005.  Notícia  da morte  do segurado.  Extinção da punibilidade.  4)  Recebimento
fraudulento  de  benefício  durante  o  período  de  09/1997  a  02/2004  e  de  07/1998  a  11/2000.
Prescrição  da  pretensão  punitiva.  Homologação  do  arquivamento.  Remessa  dos  autos  à  5ª
CCR/MPF  para  exame  de  matérias  de  sua  atribuição  (CP,  art.  313-A e  ato  de  improbidade
administrativa).

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

177. Processo: 1.25.005.000077/2017-61 Voto: 1665/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LONDRINA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Delegacia de Polícia Federal em Londrina/PR
para apurar possíveis ilícitos relativos a termo de cooperação e parceria para repasse de valores
oriundos do Programa Nacional de Habitação Rural  PNHR, que tem como finalidade subsidiar a
construção  de  dois  empreendimentos  localizados  em  terra  indígena  no  município  de  São
Jerônimo/PR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de fato típico a
ensejar  a  instauração  de  inquérito  policial.  Narrativa  que,  a  teor  de  expediente  da  Caixa
Econômica  Federal,  está  relacionada  a  questões  contratuais  controvertidas,  de  natureza
extrapenal, as quais demandam solução por via das próprias cláusulas pactuadas entre as partes
e  exequíveis  na  esfera  cível  perante  a  Justiça  Federal.  Instauração,  no  âmbito  da  PRM-
Londrina/PR,  do  Procedimento  Preparatório  nº  1.25.005.000443/2016-00,  vinculado  à  6ª
CCR/MPF, que versa, exatamente, sobre os problemas de execução do programa habitacional na
Terra Indígena São Jerônimo ocasionados pelos recentes conflitos na área. 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.

178. Processo: 1.25.008.000047/2017-25 Voto: 1774/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Recebimento indevido de auxílio-doença. CP, art.  171,  § 3º.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Segurado  que  aguardou  a  conclusão  de  seu  pleito  judicial,  com  a
homologação da proposta de acordo, assegurando-lhe o direito de receber o auxílio-doença, para
só então desligar-se do emprego que havia buscado para arcar com as suas despesas. Vínculo
empregatício  que  perdurou  por  menos  de  um mês,  tendo  iniciado  antes  de  ser  garantida  a
percepção do auxílio-doença e cessado logo após a sentença homologatório do acordo. Ausência
de  dolo  na  conduta  investigada,  pois,  em  momento  algum,  houve  omissão  do  vínculo
empregatício  ou  apresentação  de  documentos  falso,  tendo  sido,  inclusive,  efetuado  o
recolhimento da contribuição previdenciária.  Curto período de atividade laboral  justificada pela
demorada no reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-doença. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

179. Processo: 1.25.008.000719/2016-11 Voto: 1760/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  estelionato  em  face  do  INSS.
Irregularidade no recebimento de benefício assistencial de amparo à pessoa com deficiência, no
período de 08/2010 a 07/2011, em virtude de omissão de alteração de situação da renda do grupo
familiar por conta de trabalho remunerado exercido pelo beneficiário. Eventual não preenchimento
de requisito  de natureza econômica (renda familiar  per  capita  seria  superior  a 1/4  do salário
mínimo). CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Entendimento
jurisprudencial no sentido da inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93. Critério
que não pode ser utilizado como único paradigma para a constatação da miserabilidade social ou
para fins de imputação penal. Labor exercido no período era formal e registrado no sistema da
autarquia  previdenciária,  não  havendo  a  demonstração  de  qualquer  ardil  ou  fraude  na
manutenção do benefício. 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.

180. Processo: 1.26.000.000131/2017-81 Voto: 1668/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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.
Saque indevido de valores alusivos a benefício previdenciário, após o óbito da titular, no período
de 10/2003 a 03/2006. 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. 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.

181. Processo: 1.28.000.000328/2017-46 Voto: 1926/2017 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  representação  efetuada pela  Secretaria  de  Estado  da
Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte  SESED/RN, por meio do qual noticia
a possível ocorrência de estelionato praticado contra a Caixa Econômica Federal  CEF, em uma
de suas agências.  Os fatos foram notificados ao referido órgão estadual por meio do serviço
disque denúncia. Um anônimo teria flagrado, na agência da CEF situada na Avenida Prudente de
Morais, Natal/RN, uma pessoa não identificada conectando um fio de um dos caixas eletrônicos a
um  telefone  celular.  Suspeita  de  que  a  ação  ocorreu  com  o  fim  de  instalar  equipamento
popularmente conhecido como chupa cabra. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Representação  genérica.  Inexistência  de  fatos  que  possam  ensejar  a  instauração  de
procedimento apuratório, tendo em vista a falta de elementos mínimos a embasar a investigação
ministerial. Ausência de indícios de autoria e de individualização do suspeito da prática dos fatos
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noticiados. 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.

182. Processo: 1.29.000.004108/2016-73 Voto: 1643/2017 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 desaparecimento de cidadã com nacionalidade
estrangeira,  noticiado por seu ex-marido.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62, IV).
Constatação, em investigação preliminar, de que não se trata de pessoa desaparecida, mas que
decidiu fugir de uma relação pessoal desagradável e que não quer manter contato com o ex-
marido. Ausência de crime. Falta de justa causa para prosseguir na persecução. 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.

183. Processo: 1.29.008.000423/2016-51 Voto: 1667/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime de desobediência por parte do
Prefeito do município de Mata/RS, em virtude do não atendimento às requisições expedidas pelo
Ministério Público do Trabalho no âmbito de inquérito civil público, o qual visava apurar notícia de
irregularidades alusivas ao meio ambiente do trabalho na administração pública, em decorrência
da falta de abrigo para os trabalhadores que lavoram a céu aberto. CP, art. 330. Lei nº 7.347/85,
art. 10. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para que se configure o crime referido,
é  necessário  que  as  informações  negadas,  retardadas  ou  omitidas  sejam  imprescindíveis  à
atuação  ministerial.  Caso  em  que  não  houve  recusa  ou  dolo  de  descumprir  a  requisição.
Indispensabilidade dos dados não verificada, tratando-se, como informado pela Procuradora do
Trabalho, de questão simples. Atipicidade da conduta. 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.

184. Processo: 1.30.007.000046/2017-21 Voto: 1639/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  Termo  de  Representação  protocolado  na  PRM-
Petrópolis/RJ,  por  meio  do  qual  o  representante  manifesta  interesse  em  ser  testemunha  na
Operação Lava Jato, da Polícia Federal, sob a alegação de que possui informações de várias
pessoas envolvidas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação que traz
apenas  afirmação  genérica.  Inexistência  de  fatos  que  possam  ensejar  a  instauração  de
procedimento apuratório, tendo em vista a falta de elementos mínimos a embasar a investigação
ministerial. Falta de justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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185. Processo: 1.34.002.000321/2016-26 Voto: 1673/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ANDRADINA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho
de Andradina/SP para apurar possível prática de crimes contra a ordem tributária e de sonegação
previdenciária  por  parte  de  empresa  de  comércio  de  peças  para  veículos.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação encaminhada pela Secretaria do Juízo da
Vara do Trabalho antes do trânsito em julgado da sentença e, portanto, antes de iniciada a fase de
apuração dos valores devidos. Constituição definitiva de 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.

186. Processo: 1.34.003.000491/2016-09 Voto: 1664/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária por parte de representante de empresa de prestação de serviços de contabilidade,
estabelecida no município de Bauru/SP. CP, art. 168-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, IV).  Materialidade delitiva, de plano, não evidenciada. Insuficiência de elementos para
aferição dos valores que deixaram de ser repassados para o INSS. Resultado de eventual ação
fiscal  a  ser  oportunamente  encaminhado  ao  Ministério  Público  Federal.  Homologação  do
arquivamento por fundamento diverso.

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

187. Processo: 1.34.030.000039/2016-10 Voto: 1676/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JALES-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possíveis crimes de sonegação de
contribuição  previdenciária  e  contra  a  ordem  tributária  por  parte  de  empresa  construtora
vencedora de licitação realizada pelo município de Santa Clara D'Oeste/SP. CP, art. 337-A e Lei nº
8.137/90,  art.  1º.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ofício  expedido à
Receita Federal do Brasil para esclarecer a situação fiscal da empresa investigada. Informação de
que não houve qualquer serviço prestado alusivo ao mencionado certame nos exercícios de 2014
e 2015.  Fato  gerador  verificado  apenas  no  ano  de  2016,  período  em que os  tributos  foram
regularmente  recolhidos.  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.

188. Processo: 1.34.035.000035/2015-01 Voto: 1757/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRETOS-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual a representante diz ter recebido e-mail de pessoa desconhecida que afirmou se
encontrar em um campo de refugiados e que teria solicitado os seus dados pessoais, endereço e
conta  bancária  para  supostamente  remeter  o  valor  de  USD 4.700.000,00  (quatro  milhões  e
setecentos mil dólares) recebido a título de herança. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Meio utilizado por pessoa não identificada incapaz de ludibriar minimamente a vítima
imediata (ora representante), de maneira que a conduta investigada não ultrapassou a esfera dos
atos preparatórios impuníveis, pelo que nem se pode falar em tentativa. Ausência de fato típico a
justificar a continuidade 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

189. Processo: 1.00.000.001013/2017-05 Voto: 1799/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  MPF:  SUSPENSÃO  DO
APURATÓRIO  ATÉ  A  CONCLUSÃO  DO  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO-FISCAL.
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA.  CPP,  ART.  28,C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  CRIME
FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE  CONSTITUIÇÃO  DEFINTIIVA  DO  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar, entre outros, o
crime de descaminho alusivo a operações de importação realizadas por laboratório de processos
industriais  nos  exercícios  de  2007  a  2009,  conforme  apurado  nos  autos  do  Procedimento
Administrativo nº 10516.720007/2012-37, da Inspetoria da Receita Federal em Porto Alegre/RS. 2.
O Procurador da República oficiante,  em relação a esse fato,  deixou de oferecer  denúncia  e
requereu a suspensão do IPL até a constituição definitiva do crédito tributário em desfavor da
empresa investigada. 3. O Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS indeferiu o pedido de
suspensão do inquérito, consignando que o delito de descaminho se configura com a simples
entrada da mercadoria em território nacional sem o pagamento dos tributos devidos, sendo, por
isso, inexigível a constituição definitiva do débito para a deflagração da ação penal. 4. O Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já firmaram entendimento no sentido de que é
desnecessária  a  constituição  definitiva  do  crédito  tributário  na  esfera  administrativa  para
configuração  dos  crimes  de  contrabando  e  descaminho.  5.  No  caso  dos  autos,  o  crime  de
descaminho se  perfaz  com o  ato  de  iludir  o  pagamento  de  imposto  devido  pela  entrada  de
mercadoria  no  país.  Não  é  exigível,  portanto,  a  apuração  no  âmbito  administrativo-fiscal  do
montante que deixou de ser recolhido para fins de caracterização do delito. Trata-se, pois, de
crime formal  e  não  material,  motivo  pelo  qual  o  resultado  da  conduta  delituosa  referente  ao
quantum do imposto devido não integral o tipo penal. 6. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
HC nº 120.783, 1ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe: 11/4/2014; RHC nº 67.467/SP, 5ª Turma,
Rel. Min. Felix Fischer, DJe: 31/08/2016; AgRg no Resp nº 1.442.168/ES, 5ª Turma, Rel.  Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe: 30/5/2014. 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 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, 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
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NÃO PADRÃO

190. Processo: JFRJ/SJM-0003933-
91.2014.4.02.5110-INQ

Voto: 1836/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
SÃO JOÃO DE MERITI

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DO  ART.  183  DA  LEI  Nº  9.472/97.  FORNECIMENTO  DE
SERVIÇO  DE  TELEFONIA  SEM  AUTORIZAÇÃO  LEGAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE
ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-VII DA LC Nº 75/93.
ATRIBUIÇÃO DA PR/SP, ORA SUSCITADA. 1. Conflito negativo de atribuições instaurado entre
membros da PRM  São João de Meriti/RJ, ora suscitante, e da PR/SP, ora suscitada, nos autos de
inquérito policial em que se apura a suposta prática de crimes o crime do artigo 183 da Lei nº
9.472/97, consistente no fornecimento de serviço de telefonia, sem a devida autorização legal do
órgão competente. 2. A Procuradora da República oficiante na São Paulo remeteu os autos à
PRM  São João De Meriti/RJ, considerando que a sociedade empresária investigada teria sede
em Nilópolis, e lá teria ocorrido o ilícito. 3. A Procuradora da República oficiante em São João de
Meriti/RJ,  por  sua  vez,  aduziu  que  o  elementos  coligidos  aos  autos  apontam  a  cidade  de
Barueri/SP como local da prática do crime, e suscitou o presente conflito. 4. A questão deve ser
resolvida à luz do art. 70 do Código de Processo Penal, que determina a competência do Juízo do
lugar em que se consumou o delito ou, na hipótese de tentativa, do lugar em que foi praticado o
último  ato  de  execução.  5.  Conforme  informações  constantes  dos  autos,  verifica-se  que  a
investigada operava via antena na cidade de Barueri/SP, local onde foi identificado a instalação da
Estação Rádio base -ERB, tendo sido o crime praticado naquele local. 6. Fixação da atribuição da
Procuradoria da República em São Paulo para prosseguir na persecução criminal.

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

191. Processo: JF/CE-0009079-49.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 1858/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal,
previsto  no art.  171,  §  3°  do Código  Penal,  consistente  no depósito  de um cheque clonado,
indevidamente compensado em favor de correntista de banco privado. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Apesar das diversas diligências realizadas, bem como das diferentes
linhas  investigativas  adotadas,  não  se  obteve  sucesso  em  identificar  os  autores  do  delito.
Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-
la.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  de
arquivamento.

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

192. Processo: JF/EU/BA-0002239-
14.2016.4.01.3310-INQ

Voto: 1802/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  ATENTADO  CONTRA  A  SEGURANÇA  DE
TRANSPORTE AÉREO (CP, ART. 261). MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA DE
DOLO.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.
AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. CONDUTA CULPOSA SÓ TIPIFICADA PELO CP NOS
CASOS EM QUE O SINISTRO EFETIVAMENTE OCORRE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1.Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime de atentado  contra  a  segurança de
transporte aéreo (CP, art. 261), tendo em vista a notícia de que, durante um voo, o investigado
teria fumado um cigarro no banheiro do avião. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
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arquivamento do feito, por não vislumbrar dolo do investigado em expor a aeronave a perigo,
sendo,  inclusive,  pessoa  em  tratamento  psiquiátrico.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal.  4.  O
elemento subjetivo do delito previsto no art. 261 do CP é a vontade consciente de expor a perigo
embarcação  ou  aeronave,  própria  ou  alheia,  ou  praticar  qualquer  ato  tendente  a  impedir  ou
dificultar  navegação marítima,  fluvial  ou  aérea.  5.  Inexistência  de  indícios  mínimos de  que  o
investigado tinha a intenção ou assumiu o risco de expor a aeronave a perigo, elemento subjetivo
indispensável para a configuração do delito previsto no art. 261, caput, do CP. 6. Apesar de o
comportamento em análise ser passível de enquadramento na figura da imprudência, o art. 261, §
3º, o Código Penal é claro ao conferir tipicidade à modalidade culposa da conduta de expor a
perigo aeronave apenas na hipótese de o sinistro efetivamente ocorrer, o que não é o caso dos
autos. Precedente 2ª CCR. 7. Insistência no arquivamento.

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

193. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002329-
19.2016.4.01.3311

Voto: 1859/2017 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 04 (quatro) saques
indevidos  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  após  óbito  do  titular,  compreendendo  os
períodos de 29/05/06 a 31/08/2006.  Promoção de arquivamento do apuratório  em Juízo  pelo
Procurador  da  República  oficiante,  com  amparo,  dentre  outros  argumentos,  na  ausência  de
interesse processual pela atipicidade material decorrente da irrelevância do bem jurídico tutelado,
bem como pela  proximidade da prescrição da pretensão punitiva  do Estado. Discordância  do
Magistrado, que reputou inadequado falar em atipicidade da conduta,  além de pontuar que o
ordenamento jurídico não admite a chama prescrição em perspectiva. 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.  Uma,  porque
considerando a data do falecimento do segurado (28/05/2006), tem-se que a parcela referente ao
mês de maio era praticamente toda devida, remanescendo, assim, apenas três saques indevidos,
o que permite a aplicação da Orientação nº 4 desta 2ª CCR, que autoriza o arquivamento dos
autos quando da ocorrência de até 3 (três) saques indevidos. Ainda, 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 11 (onze) anos da data dos
fatos. Insistência no arquivamento do feito.

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

194. Processo: JF/MOC-0005011-11.2016.4.01.3807-
INQ

Voto: 1884/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de moeda falsa (art. 289, § 1º do CP), lesão corporal (CP, art.
129) e injuria (CP, art. 140). Relato de que representado teria efetuado pagamento a particular
com uma cédula falsa de R$ 50,00, e após, teria lhe agredido e injuriado. 1 ) crime de moeda
falsa.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Falsificação  grosseira,  facilmente
reconhecível,  nela constando a expressão sin valor legal,  portanto visivelmente não autêntica.
Crime de estelionato e não de moeda falsa. Enunciado nº 73 da Súmula do STJ. Homologação do
arquivamento.  2)  Crimes  de  lesão  corporal  e  injuria.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
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Federal  para  a  investigação.Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

195. Processo: JF/PR/CUR-5056769-
81.2016.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 1860/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, DA LEI 8137/90). MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
INC.  IV.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  ILUSÃO  DE  TRIBUTOS
SUPERIOR A R$ 10.000,00. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de
Fato  instaurada  a  partir  de Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  dando conta  de  possível
prática do crime previsto no art.  1º,  da Lei 8137/90, em decorrência de o investigado não ter
recolhido imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aluguéis de pessoa jurídica
pagos a pessoa física no período de março a dezembro de 2014. 2. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento do procedimento com base no princípio da insignificância,
uma vez que o valor do tributo sonegado (R$ 10.988,50) é inferior a R$ 20.000,00, parâmetro
adotado pelo art. 20 da Lei 10.522/2002. 3. Discordância do Juiz Federal, por entender não ser
possível a aplicação do princípio da insignificância por conta do valor evadido ter ultrapassado R$
20.000,00,  considerando  acréscimo  dos  respectivos  acessórios  (multa  e  juros  de  mora),
resultando o valor em R$ 20.578,28. 4. Com base nas disposições do art. 20, caput, da Lei nº
10.522/2002, alterado pela Lei nº 11.033/2004, aplica-se o princípio da insignificância ao crime do
art. 2° da Lei n° 8.137/90 apenas quando o débito fiscal não é superior a R$ 10.000,00 (STJ-AgRg
no  AREsp:  401904  SP  2013/0327374-4,  Rel.  Min.  Moura  Ribeiro,  Quinta  Turma,  DJe  de
12/02/2014). 5. O valor sonegado (R$ 10.988,50) pelo investigado, sem o acréscimo de multa e
juros, já supera o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto na Lei n.º 10.522/2002, como limite
para aplicação do princípio da insignificância. 6. Não homologação do arquivamento e designação
de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

196. Processo: JF/RR-0005373-95.2016.4.01.4200-
INQ

Voto: 1855/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE RORAIMA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 334-A, § 1º, I e
IV,  do  CP,  em decorrência  da  apreensão  de  veículos  com indícios  de  tanques  modificados,
abastecidos com capacidade superior ao permitido, sendo o combustível de origem venezuelana.
Promoção de arquivamento fundada na ausência de tipicidade material da conduta. Discordância
do Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art.
62, inc. IV da LC nº 75/93. Constatação de que a aquisição de gasolina em Pacaraima/RR, cidade
que faz divisa com a Venezuela, ocorre de maneira bastante atípica, pois, não havendo posto de
combustível naquela localidade, não resta outra alternativa aos moradores da região que não seja
recorrer  ao  posto  instalado  no  país  vizinho  para  que  possam  adquirir  combustíveis  fósseis.
Compra  de  pequena  quantidade  de  combustível  para  uso  próprio,  conduta  que  não  lesiona
minimamente o  bem jurídico  tutelado  de modo a ensejar  a  atuação do aparato  persecutório.
Sanção administrativa, como a declaração de perdimento do produto, suficiente para reprimir a
conduta investigada. Insistência no arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

197. Processo: JFRS/SLI-5003720-
98.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1898/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334).  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALORES  INFERIORES  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Representação  criminal
instaurada  para  apurar  o  crime de descaminho  (CP,  art.  334),  tendo  em vista  apreensão de
mercadorias de origem estrangeira, desacompanhadas de documentação comprobatória de sua
regular importação, com ilusão do pagamento dos tributos devidos no valor de R$ 298,53. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da
insignificância ao caso. Consignou, ainda, que a habitualidade não seria fator de afastamento da
insignificância.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal,  que  entendeu  inaplicável  o  princípio  da
insignificância quando da existência de reiteração delitiva. Revisão de arquivamento (CPP, artigo
28, c/c LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 4. Nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, Admite-se
o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração
da conduta. (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013). Contudo, no presente caso, não se
afigura possível a sua incidência devido à prática reiterada de delito da mesma natureza pelo
investigado. 5. A prática reiterada da mesma conduta delitiva impede que o fato seja considerado
como destituído de significação penal.  A recalcitrância no cometimento de delitos faz surgir  o
desvalor da ação, demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e,
desse modo, impede que o fato se apresente como insignificante perante o Direito. Precedentes
(STF, HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe). 6. Designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

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

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

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

Deliberação: 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.

199. Processo: 1.26.000.001363/2016-76 Voto: 1856/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de expediente oriundo do Ministério Público do Estado de
Pernambuco para apurar suposta prática de crime contra o idoso (Lei nº 10.741/03, art.  102).
Suposta apropriação e/ou desvio de dinheiro contido em conta bancária de titularidade da idosa,
em banco localizado nos Estados Unidos da América, por sua sobrinha, cidadã brasileira. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32/2ª CCR). Execução e consumação do crime ocorridos
no exterior. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados
por brasileiro se o agente ingressa no território nacional. Vedada a extradição aplica-se a regra de
extraterritorialidade da lei  brasileira.  Não se tratando de crime a que o Brasil  se compromete
reprimir por tratado e não havendo transnacionalidade no iter criminis e nem interesse específico
da União na causa o feito terá curso na Justiça Comum do Estado. No processo por crimes
praticados fora do território nacional é competente o foro da Capital do Estado onde houver por
último residido o acusado. Inteligência dos arts. 5º, LIII e 109, da Constituição, art. 7º e seu § 2º,
do Código Penal e art. 88, do Código de Processo Penal. Jurisprudência consolidada. Precedente
STF: Questão de Ordem no HC 83.113-3/DF - Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 29.8.2003.
Precedente STJ,  Terceira  Seção:  CC 115.375/SP,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  DJe 29/02/2012;  CC
120.887/DF, Rel.  Min.  Alderita Ramos de Oliveira,  DJe 20/02/2013;  CC 125.237/SP, Rel.  Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/02/2013; CC 107.397/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 01/10/2014,
entre outros. Ratificação, por esta 2ª CCR, do declínio de atribuições ao Parquet Estadual para
persecução do crime supra citado. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

200. Processo: 1.31.001.000233/2016-46 Voto: 1808/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JI-
PARANÁ-RO

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

Ementa: NOTICIA DE  FATO.  POSSÍVEL CRIME  DE  ESTUPRO  DE  VULNERAVEL (CP,  ART.  217-A)
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PRATICADO POR INDÍGENA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DESTA 2ª CCR).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, INCISOS IV E XI,  C/C O ART. 231).
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Trata-se de noticia de fato autuada para apurar
suposto abuso sexual contra vulnerável (CP, art. 217-A), haja vista que menor, com 13 anos de
idade, estaria grávida e convivendo maritalmente com indígena de 32 anos em sua aldeia. 2. O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  por  entender  que  o
presente  caso  não  envolve  a  organização  social,  costumes,  línguas,  crenças  ou  tradições
indígenas. Remessa dos autos a 2ª CCR. 3. A orientação da Súmula nº 140 do Superior Tribunal
de Justiça não deve ser aplicada de forma indistinta a todos os casos. É necessária a análise de
cada  caso  concreto  com  suas  especificidades,  para  assim  delimitar  a  atribuição  para  a
persecução penal. 4. No caso, a conduta em tela pode sim guardar relação com a organização
social, costumes ou tradições da comunidade indígena em questão, já que relacionada também
com a liberdade sexual dos indígenas. Nesse viés, consta dos autos informação de que servidora
do  Conselho  Tutelar  designada  para  averiguar  a  situação  da  menor,  teria  sido  recebida  de
maneira agressiva na aldeia, demonstrando assim um aparente repúdio da comunidade a uma
possível desaprovação vinda de fora. 5. Assim, entendo que no atual estado das investigações,
não é possível  concluir  com segurança que  os fatos  não ocorreram em razão da cultura  ou
costume  do  indígena.  6.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuição  e  designação  de  outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

201. Processo: 1.00.000.016521/2016-07 Voto: 1857/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP,  ART. 171, §3º).  REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar o crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º), em virtude
da  apresentação  de  documento  ideologicamente  falso,  com auxílio  de  terceiros,  buscando  o
recebimento  de  benefício  previdenciário.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  ofereceu
denuncia contra o ex-beneficiário do INSS e promoveu o arquivamento do feito quanto aos outros
dois investigados. Em relação ao primeiro, entendeu não existir elementos que indicassem seu
conhecimento quanto a falsidade na CTPS do ex-beneficiário ou mesmo que tenha concorrido
para  a  fraude.  Quanto  ao  segundo  investigado,  sustentou  a  ausência  de  elementos  que
indicassem sua intermediação na concessão do benefício. Discordância do Juiz Federal. 3. No
atual  estágio  da  persecução  criminal,  apenas  seria  admitido  o  arquivamento,  se  ausentes
elementos  mínimos da  autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas as  diligências
investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  de  causa
excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 4. No caso,
os elementos coligidos aos autos demonstram que, no mínimo, A.F.A intermediou todo o processo
entre  o  despachante  e  o  denunciado,  não  restando  claro,  em  virtude  dos  depoimentos
conflitantes, se de fato não participou da empreitada criminosa, fato este que ainda precisa ser
esclarecido. Quanto a L.V.O, este fora reconhecido por A.F.A como a pessoa responsável por
fornecer a documentação que, após, se mostrou falsa. 5. Se, de fato, os investigados não tiveram
participação na empreitada criminosa, isto será verificado no curso da instrução criminal, quando
se oportunizará a completa produção de provas, submetidas ao contraditório e ampla defesa. 6.
Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

202. Processo: 1.00.000.018355/2016-75 Voto: 1973/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
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DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  DECISÃO  DA 2ª  CCR  QUE  HOMOLOGOU  O  DECLÍNIO  DA PRM
BLUMENAU À PRM  RIO DO SUL. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO E ARQUIVAMENTO
DOS AUTOS. REVISÃO (APLICAÇÃO ANÁLOGICA CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV).
POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO NO ÂMBITO
DO MPF, COM A REMESSA DIRETA DOS AUTOS (ENUNCIADO N° 25 DESTA 2ª CCR). ABUSO
NA DECISÃO  DO  MAGISTRADO.  NECESSIDADE  DE  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes de falsidade ideológica e falsificação de
documento público (CP, art. 299 c/c 297), ante a noticia de que servidora pública estadual teria, ao
assumir  cargo público  federal,  prestado  declaração  inverídica sobre não  cumulação  de cargo
público. Após a descoberta da fraude, e visando encobri-la, teria falsificado também documento
público supostamente emitido pela Secretaria de Educação de Santa Catarina. 2. Em síntese,
houve discordância entre o membro do parquet e o magistrado quanto a capitulação do segundo
crime cometido pela investigada, o que influenciaria no local de apuração dos fatos. O magistrado,
que  teria  se  dado  por  competente,  entendeu  que  se  a  remessa  fosse  mantida  para  outra
procuradoria da república,  esta seria interpretada como recusa de atuação, com consequente
arquivamento dos autos, consignando que seria da alçada do TRF4 a revisão de tudo que ali é
deliberado, não vindo a acolher decisão desta Câmara quanto a definição de atribuição para o
presente inquérito. 3. Na sessão nº 658, esta Câmara decidiu, à unanimidade, pela insistência na
remessa  dos  autos  à  PRM  Rio  do  Sul,  contrariando  assim  o  entendimento  do  magistrado.
Devolvidos  os  autos  à  origem  para  a  devida  remessa,  o  magistrado,  então,  promoveu  o
arquivamento  do  apuratório.  Nessa  esteira,  considerou  a  decisão  da 2ª  CCR que insistiu  no
declínio, como contrária a uma decisão judicial, da qual não houve recurso, para promover uma
persecução penal judicialmente desautorizada em outro foro. Remessa dos autos autos à 2º CCR.
4. Caráter extrajudicial do apuratório, a despeito do trâmite em Juízo (Resolução nº 63/2009 do
Conselho de Justiça Federal). Ausência de oferecimento ou recebimento de exordial acusatória.
Ação penal não iniciada. Procedimento eminentemente administrativo e inquisitorial, não marcado
por medidas de natureza cautelar (inteligência dos arts. 109, 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, alínea
c, todos do CPP). 5. Inamovibilidade e independência funcional do titular da ação penal. Vigência
do sistema processual penal acusatório constitucional. 6. No que diz respeito à remessa direta,
esta 2ª CCR editou o Enunciado n° 25: Não se sujeita à revisão da 2ª Câmara o declínio de
atribuição de um órgão para outro no âmbito do próprio Ministério Público Federal (Sessão 464ª,
de 15.04.2009) que encontra-se em harmonia com o sistema penal acusatório, considerando que
o Ministério Público é o dominus litis da ação penal pública e destinatário final das investigações
presididas pela autoridade policial, não havendo que se falar em ilegalidade. 7. Necessidade que
o Procurador da República vinculado ao caso impetre correição parcial,  ou outra medida que
entender  mais  adequada,  contra  o  ato  arbitrário  do Juiz,  afim  de se resguardar  as  garantias
constitucionais  do  Ministério  Público.  8.  Devolução  dos  autos  à origem para  as  providencias
cabíveis, com envio de cópia das peças dos autos à Corregedoria Regional da Justiça Federal da
4ª Região, bem como à PRR 4º Região para apurar possível crime de abuso de autoridade.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
à origem para as providencias cabíveis, com envio de cópia das peças dos autos à Corregedoria
Regional da Justiça Federal da 4ª Região, bem como à PRR 4º Região para apurar possível crime
de abuso de autoridade, 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: 1.00.000.019728/2016-25 Voto: 1807/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334).  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALORES  INFERIORES  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
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REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório
instaurado em virtude de Representação Fiscal Para Fins Penais, com o escopo de apurar o crime
de descaminho (CP, artigo 334), tendo a Receita Federal estimado o valor total das mercadorias
apreendidas em R$ 4.768,32. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
do feito, aplicando o princípio da insignificância ao caso. 3. Discordância do Juiz Federal, que
entendeu inaplicável o princípio da insignificância quando da existência de reiteração delitiva, já
que o investigado teria sido autuado pela mesma conduta em mais duas oportunidades. Revisão
de arquivamento (CPP, artigo 28, c/c LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 4. Nos termos do Enunciado
nº  49 desta  2ª  CCR,  Admite-se  o  valor  fixado  no  art.  20,  caput,  da Lei  nº  10.522/2002 (R$
10.000,00)  como  parâmetro  para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de
descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  (61ª  Sessão  de  Coordenação,  de
04.03.2013). Contudo, no presente caso, não se afigura possível a sua incidência devido à prática
reiterada de delito da mesma natureza pelo investigado. 5. A prática reiterada da mesma conduta
delitiva impede que o fato seja considerado como destituído de significação penal. A recalcitrância
no cometimento de delitos faz surgir o desvalor da ação, demonstra que o agente não se intimida
com  a  atuação  penal  do  Estado  e,  desse  modo,  impede  que  o  fato  se  apresente  como
insignificante perante o Direito.  Precedentes (STF, HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, Rel.  Ministra
Cármen  Lúcia,  DJe).  6.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

204. Processo: 1.12.000.001342/2015-65 Voto: 1971/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: PIC.  SUPOSTOS CRIMES CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS,  POR MANIPULAÇÃO DO
MERCADO (ART.  27-C DA LEI  N.º  6.385/1976)  POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA,  ALÉM DE
FALSIDADES  E  OUTROS  CRIMES  DIVERSOS.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO  ANCORADA  NA  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  MATERIALIDADE  DELITIVA.
REVISÃO (ART. 62, INC. IV, DA LV Nº 75/93). ARQUIVAMENTO INADEQUADO. NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS.
DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  À  ORIGEM.  INCIDÊNCIA  DA  ORIENTAÇÃO  Nº  69  DESTE
COLEGIADO. 1.  Procedimento investigatório  criminal  instaurado após denúncia  anônima para
apurar supostos crimes contra o mercado de capitais, por manipulação do mercado (art. 27-C da
Lei  n.º  6.385/1976),  atribuído  a  sociedade  empresária,  além  de  falsidades  e  outros  crimes
diversos imputados a outros entes coletivos. 2. As irregularidades seriam: (i) ausência de registro
de capital estrangeiro por parte de ente sócio; (ii) ilegalidade na distribuição de capital social de
empresa  de  mineração,  pela  inobservância  do  percentual  mínimo  de  controle  societário  por
brasileiros (cujos sócios seriam empresas estrangeiras e um nacional, com apenas 1% do capital
social),  falta de autorização para funcionamento etc.;  (iii)  fraudes e danos contra  investidores
estrangeiros, por divulgação de informações que geraram especulação sobre falsas perspectivas
de negócios no Brasil; e (iv) disputa societária por controle de mineradora, havida entre sócios de
empresa detentora de 100% das ações, envolvendo corretora de commodities (cuja matriz tem
sede no Reino Unido), cidadão coreano e dois nacionais (este litígio entre os sócios, segundo o
noticiante,  já  estaria  judicializado).  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do apuratório, com amparo na ausência de indícios de materialidade delitiva, sob as
seguintes  alegativas:  quanto  ao  item  IV,  por  versarem  os  fatos  sobre  interesse  particular  já
judicializado,  não  há  o  que  ser  investigado  na  esfera  criminal;  quanto  aos  itens  I  e  II,  por
corresponderem as irregularidades na constituição da empresa a interesse difuso de natureza
cível, não há crime a ser perseguido; e quanto ao item III, por serem as fraudes e danos contra
investidores  estrangeiros  da  empresa,  em  razão  de  divulgação  de  informações  e  gerar
especulação sobre falsas perspectivas de negócios no Brasil, poderiam caracterizar delito contra
o  mercado  de  capitais,  mas,  após  as  providências  cabíveis,  nenhuma  diligência  levou  à
constatação  dos  crimes  noticiados,  a  faltar  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  4.
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Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
nos termos do art. 62, inc. IV, da lei Complementar nº 75/93. 5. Arquivamento prematuro. 6. A
Comissão de Valores Mobiliário  CVM informou que, muito embora não tenha indício de atividade
ou prestação de serviço regulamentado pela Lei nº 6.385/76, teria havido, em tese, instalação e
funcionamento  de  empresa  estrangeira  para  atuar  no  setor  de  mineração  no  Brasil  sem  o
atendimento  da  legislação  aplicável,  cuja  supervisão  não  se  encontra  sob  sua  supervisão  e
fiscalização. 7. Ademais, a citada autarquia aduziu que a PFE-CVM se manifestara favorável à
comunicação dos fatos ao Banco Central do Brasil e à Receita Federal, tendo em vista a presença
de  indícios  de  entrada  irregular  de  capital  estrangeiro  e  irregularidades  na  constituição  de
empresas, com notícia, ainda, de fraudes e danos a investidores estrangeiros, pela divulgação de
informações sobre falsas perspectivas de negócios no Brasil, de modo que a aludida assessoria
jurídica recomendou fosse comunicada a Commodity futures Trading Commission (CFTC), órgão
regulador estaduniense competente para a apuração das eventuais irregularidades, com a qual a
República do Brasil possui acordo bilateral específico. Registrou, outrossim, que a SRI realizou
comunicação voluntária à Commodity Futures Trading Comission dos estados Unidos da América
da IOSCO (IOSCO MMOU). 8. Lado outro, o DNMP se limitou a emitir parecer sobre o histórico
nacional  minerário,  sem prestar  nenhuma informação  específica  em torno  do  caso  concreto,
acerca de eventuais irregularidades em torno da situação das pilhas de manganês de serra do
Navio, sua propriedade, autorização para comercialização, recolhimento de tributo e outras que
pudessem servir à instrução do feito. 9. Assim, se mostra recomendável a complementação de
medidas investigativas para o esclarecimento dos fatos, a exemplo da expedição de ofícios: - à
Superintendência de Relações Internacionais ¿ SRI da CVM, para que preste informações sobre o
resultado da comunicação realizada ao IOSCO MMOU; - ao DNMP, para que responda objetiva e
pontualmente sobre a existência de irregularidades envolvendo as sociedades empresárias ora
investigadas,  quanto  ao  âmbito  de  suas  atribuições,  pois  o  ofício  em resposta  à  requisição
ministerial contém dados insuficientes e genéricos; - ao Banco Central do Brasil, para que forneça
dados acerca da situação jurídica de todos os entes coletivos ora investigados (inclusive se há os
devidos registros de capitais ¿ Investimento Direto Estrangeiro); - à Receita Federal, para que seja
feito levantamento de declarações de valores prestadas pelas pessoas jurídicas aqui citadas e
levantamento patrimonial de tais entes e dos respectivos representantes; - à Junta Comercial do
Amapá ¿ JUCAP para que envie as documentações pertinentes a tais sociedades empresárias,
tendo em vista relatos de fraudes;  -  ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis ¿ IBAMA, para ciência e fornecimento de eventuais dados pertinentes. Por
fim, se revela indispensável rastreamento societário também dos demais entes e representantes
legais, uma vez que a pesquisa ASSPA constante dos autos foi duplicada, só se referindo a um
deles.  10.  Não  homologação  do  arquivamento.  Devolução  dos  autos  à  origem  para  o
prosseguimento das investigações pelo Membro oficiante, nos moldes do Enunciado n° 691 desta
2ª CCR/MPF.

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

205. Processo: 1.18.001.000160/2016-24 Voto: 1962/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO ANCORADA NA OCORRÊNCIA, APENAS,
DE MEROS ILÍCITOS CÍVEIS. REVISÃO (ART. 62, INC. IV, DA LV Nº 75/93). ARQUIVAMENTO
INADEQUADO.  INDÍCIOS  DE  AUTORIA E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato
autuada  para  apurar  supostos  crimes  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  tendo  em vista
obtenções de financiamentos perante a Caixa Econômica federal, mediante uso de documentação
falsa. 2. Em ação de nunciação de obra nova, ajuizada no âmbito da Justiça Estadual de Goiás
pelo Município de Anápolis, se tomou conhecimento de falsificação de licença para construção de
imóvel comercial, cujo alvará autorizava a construção de 832,23m², tendo o empreendedor, no
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entanto, construído um pavimento a mais na obra, incorrendo em diversas outras irregularidades
na construção do projeto, além de ter alterado a área a ser construída para 1024,70m² na licença
expedida. Em razão disso, as obras foram embargadas pelo Município, porém, o empreendedor
descumpriu a ordem de embargo e deu continuidade às obras, comercializando, na sequência,
unidades autônomas  (salas  comerciais)  situadas  no  imóvel.  Muitos  adquirentes  dessas  salas
comerciais realizaram financiamento imobiliário perante a Caixa Econômica Federal (CEF) para
efetivar a compra, na modalidade Alienação Fiduciária, averbando a restrição na própria matrícula
de cada um dos imóveis. Ocorre que, por conta das irregularidades mencionadas, foi determinado
o bloqueio  de cada uma das matrículas das respectivas salas comerciais  e,  com o bloqueio,
portanto, a CEF, na condição de titular do domínio resolúvel das unidades autônomas alienadas,
ficaria, em tese, sem a correspondente garantia da dívida, o que lhe causaria posterior prejuízo. 3.
A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do apuratório, sob alegativa de
ocorrência de meros danos a serem reparados na seara cível. 4. Remessa dos autos a esta 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, inc. IV,
da lei  Complementar  nº  75/93.  5.  Arquivamento inadequado.  6.  Conquanto não tenha  havido
prejuízo econômico à CEF,  o que sequer foi  definitivamente afastado na hipótese (pontuou a
própria  Presentante  ministerial  que:  tendo  em vista  o  bloqueio  das  respectivas  matrículas  e,
consequentemente, dos registros de alienação fiduciária em favor da CEF, poderá sim acarretar
posterior prejuízo caso haja a anulação definitiva dessas matrículas, de modo que a própria CEF
suportará  graves  prejuízos  caso  não  haja  mais  quaisquer  garantias  para  a  liquidação  dos
correspondentes  empréstimos),  houve  ofensa  a  serviço  e  a  interesse  federais  (o  bom
funcionamento do sistema financeiro nacional:  a organização do mercado, a regularidade dos
seus instrumentos, a confiança neles exigida, e a segurança dos negócios), tendo a instituição
financeira sido ludibriada com as documentações inautênticas para obtenções de financiamentos,
de modo que estão presentes os indícios de autoria e materialidade do crime previsto no art. 19
da Lei nº 7.492/86. 7. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do MPF
para prosseguir na persecução penal.

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

206. Processo: 1.20.000.001687/2016-28 Voto: 1811/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº
75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática de crime de estelionato contra o INSS
(CP,  art.  171,  §  3º),  consistente  no  recebimento  indevido  de  várias  parcelas  de  benefício
previdenciário  após o  óbito  do titular,  no período de 05/2010 a 03/2011.  2.  O Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito por não vislumbrar diligências hábeis a
tornar a autoria delitiva conhecida, além da insignificância do valor apurado (R$ 8.297,06), que
não superaria R$ 10.000,00. 3. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o
arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após
esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso
dos autos. 4. Na presente hipótese, não foram realizadas todas as diligências aptas à elucidação
da autoria, haja vista constar nos autos informação acerca da ocorrência de renovação da senha
bancária utilizada para o recebimento do benefício, a indicar a existência de linha investigativa
capaz de  identificar  o  autor  do  delito.  5.  Dessa  forma,  inexistente  demonstração  inequívoca,
segura  e  convincente  da  ausência  de  justa  causa,  afigura-se  prematuro  o  arquivamento  do
procedimento no atual estágio das investigações. 6. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.
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207. Processo: 1.25.011.000056/2014-14 Voto: 1963/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: PIC.  SUPOSTO  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  149  DO  CÓDIGO  PENAL.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO ANCORADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS.  REVISÃO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  ARQUIVAMENTO
INADEQUADO.  ESCRAVIDÃO  CONTEMPORÂNEA.  NECESSIDADE  DE  DILIGÊNCIAS
ELUCIDATIVAS NO ÂMBITO CRIMINAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Procedimento  investigatório  criminal  instaurado
após envio de documentos ao Ministério Público Federal pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
dando conta de suposto crime tipificado no art. 149 do Código Penal praticado por arregimentador
(gato) de trabalhadores, que, dentre diversas irregularidades, submeteria andarilhos a condições
degradantes em chácara, contratando-os em troca de drogas e comida e mantendo-os alojados
precariamente,  tendo ocorrido,  além disso,  mortes no local.  2.  Promoção de arquivamento do
apuratório pelo Procurador da República oficiante, com amparo na ausência de provas de autoria
e materialidade delitivas, assinalando que, após diligências, se verificou a destruição das casas
que talvez fossem utilizadas como ponto de apoio (ato feito em cumprimento ao TAC celebrado
com o MPT), a indicar que a conduta efetuada no passado não estaria se repetindo, o que torna
infrutífero conferir continuidade a esta investigação. Lado outro, pontuou o Membro ministerial ter
sido  exitosa  a  investigação  em  relação  a  outro  agente,  já  tendo  sido  formalizada  denúncia
imputando  todas  as  condutas  criminosas.  3.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 4. Arquivamento inadequado. 5. Tipo penal
de redução a condição análoga à de escravo que dispõe ser crime sujeitar alguém a jornadas
exaustivas  ou  a  condições  degradantes  de  trabalho.  Não  devem  ser  interpretadas  como
condições laborais degradantes unicamente aquelas relacionadas ao exercício direto do trabalho,
mas, também, as condições indiretas que viabilizam a prática da atividade laboral. 6. Após exame
do caso, contrariamente ao afirmado pelo Procurador da República oficiante, no sentido de que
ato em cumprimento de TAC celebrado com a Procuradoria do Trabalho seria indicativo de que as
condutas não estariam se repetindo, o MPT concluiu, na esfera cível, pelo desarquivamento do
feito em razão da persistência das irregularidades pelo investigado, tanto que, em razão disso,
enviou os autos ao MPF para apuração de crime de trabalho escravo. 7. Ainda que houvesse sido
arquivado naquele âmbito,  sabe-se que as esferas cível  e criminal  são independentes,  o que
permitiria a investigação no campo criminal,  sobretudo porque fora anteriormente arquivado o
apuratório por falta de provas veementes, as quais só vieram à tona em razão de novas notícias e
novas  diligências,  de  modo  que  se  mostra  possível  o  empréstimo  dos  documentos  outrora
coletados pelo MPT e por outros órgãos públicos (ante o risco de desaparecimento do objeto em
razão do decurso do tempo, a irrepetibilidade da prova ensejará o contraditório diferido, tal como
sucede com a prova pericial produzida em sede de inquérito policial), em que repousam indícios e
provas de autoria e materialidade do crime de escravidão contemporânea. Inclusive, nas mídias
anexadas ao presente procedimento, há imagens que comprovam os alojamentos antes (com
condições absolutamente degradantes  v. mídia digital) e depois da destruição. 8. Demolição dos
alojamentos que não repele a consumação do delito, mas, ao revés, corrobora-a, havendo, aqui,
além do depoimento do investigado (que sequer foi ouvido em sede policial) e do TAC firmado no
âmbito cível para cessação das irregularidades, documentos outros e testemunhas atestando a
anterior  existência  dos  alojamentos  de  trabalhadores  em  condições  desumanas  (agente
conhecido por moradores das Vilas São João e Nova Vida por ainda trabalhar com o cultivo de
mandioca, arregimentando trabalhadores para o plantio, cultivo e colheita). 9. Primeira diligência
realizada pelo MPF atestou que havia uma construção precária ao lado da casa do investigado,
que talvez fosse utilizada como ponto de apoio por trabalhadores, mas que, quando da última
diligência, procedida pouco tempo após a primeira, se observou que a última construção precária
existente nas proximidades da residência teria sido retirada. 10. Presença de indícios e provas de
autoria e materialidade delitivas,  não tendo sido exauridas as diligências investigativas, sendo
mister a complementação de medidas para elucidação dos fatos (de saltante gravidade concreta),
no âmbito penal,  notadamente: a oitiva de trabalhadores resgatados e demais funcionários do
local investigado e de testemunhas diretas e indiretas do caso e do próprio investigado; a busca
por ¿cadernetas¿ ou ¿notas¿ em que eram feitas as anotações relativas às dívidas contraídas
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pelos trabalhadores junto ao patrão rural, ou outro eventual contrato de intermediação de mão de
obra firmado entre o ¿gato¿ e o proprietário rural; e o compartilhamento de provas da ação penal
movida pelo MPF em desfavor do outro ¿arregimentador¿, tendo em vista conexão fática. 11. Não
homologação do arquivamento. Designação de outro Membro do Parquet Federal para prosseguir
na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

208. Processo: DPF/SINOP-00036/2016-INQ Voto: 1899/2017 Origem: GABPRM1-FG - FELIPE 
GIARDINI

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

Ementa: Inquérito policial.  Relato de que site, se utilizando do nome fantasia de sociedade empresária
(farmácia), estaria comercializando medicamentos de controle especial sem qualquer autorização
da ANVISA,  mas não  estaria  entregando as  mercadorias.  Revisão  de  declínio  de atribuições
(Enunciado n° 32 desta 2ª CCR). Diligências. Informação da Polícia Federal de que o endereço
eletrônico utilizado para o comércio está desativado. Contato telefônico realizado diretamente com
a farmácia  apontada  se  mostrou  infrutífero  pois  foi  exigido  receita  médica  para  compra  dos
medicamentos apontados. Proprietário da farmácia que prestou esclarecimentos no sentido de
que o nome e registro de seu estabelecimento foram falsificados na internet após realização de
um cadastro no site de buscas Google. Relata ainda, que após esse cadastro, começou a receber
diversas ligações de pessoas solicitando o envio de medicamentos controlados e que sempre as
alertou da impossibilidade de vendas sem as respectivas receitas. Possível ocorrência de crime
de  estelionato  contra  particulares.  Ausência  de  ofensa  a  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e
específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Inexistência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio.

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

209. Processo: DPF/SR-AL-00471/2016-INQ Voto: 1878/2017 Origem: GABPR6-JAB - JOEL 
ALMEIDA BELO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de apropriação indébita majorada (CP, art. 168, § 1 º, inc. III).
Advogado que, contratado por particular para ajuizar ação contra o Instituto Nacional do Seguro
Social  INSS, teria recebido além dos seus valores de honorários advocatícios, a quantia de todo
o valor retroativo do benefício previdenciário indevidamente. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Prejuízo que foi suportado exclusivamente por particular.
Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades
autárquicas ou de suas empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

210. Processo: SR/DPF/PA-00479/2016-INQ Voto: 1887/2017 Origem: GABPR12-VSC - VITOR 
SOUZA CUNHA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Inquérito Policial. Crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Investigado teria apresentado
documento público falso, consistente em uma Autorização de Retorno ao Brasil  expedida pela
embaixada do Brasil  no Suriname, a agentes da Polícia Civil  do Estado do Pará. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Documento apresentado perante órgão estadual. Aplicação
da Súmula 546 STJ  A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é
firmada  em razão  da  entidade  ou  órgão  ao  qual  foi  apresentado  o  documento  público,  não
importando a qualificação do órgão expedidor. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse
direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

211. Processo: 1.14.004.001836/2016-16 Voto: 1957/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de comercialização de produtos destinados a fins terapêuticos ou
medicinais (CP, art.  273, § 1º-B, inciso I)  sem registro junto à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária  ANVISA, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Venda que se deu em território nacional. Ausência
de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
a persecução penal. Inexistência de indícios de internacionalidade do delito ou de ofensa direta e
específica  às  atribuições  fiscalizatórias  das  autoridades  sanitárias  federais.  Precedentes  do
Superior Tribunal de Justiça (CC 104.842/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje
01/02/2011; CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, Ministra Laurita Vaz, DJe: 27/03/2012) e desta 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). Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou 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: 1.22.000.001191/2016-80 Voto: 1804/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  ocorrência  do  crime  de  contra  a  ordem tributária  (Lei  8.137/90)  ou
falsidade ideológica. Investigada teria realizado retificação da Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física  DIRPF de seu ex-marido, fazendo constar a venda de apartamento de propriedade
de ambos para si, sem autorização e conhecimento do mesmo. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 da 2ª  CCR).  Declaração de bens que teria  como objetivo produzir  prova em processo de
partilha de bens do casal. Não constatação, no caso, da elementar do tipo tributário consistente
em suprimir ou reduzir tributo. Inexistência de isenção de pagamento de tributo devido. Ausência
de constituição de crédito tributário. Possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art.
299).  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Precedente STJ em caso análogo quando o estelionato
somente prejudica particulares, a falsidade ideológica praticada para a obtenção de documentos
expedidos por entidade federal não atrai a competência para o Juízo Federal (CC 34.771/RS, Min.
Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Terceira  Seção,  26/03/2007).  Homologação  do  declínio  de
atribuição ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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213. Processo: 1.23.000.003540/2016-61 Voto: 1932/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  praticado  mediante  obtenção  fraudulenta  de
empréstimo consignado, junto a instituição financeira privada, em nome de beneficiária do Instituto
Nacional do Seguro Social  INSS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 desta 2a
CCR). Banco particular. Prejuízo que foi suportado unicamente por particular. Instrução Normativa
INSS/PRES nº 28/2008, art.  53:  O INSS não responde, em nenhuma hipótese,  pelos débitos
contratados,  restringindo  sua  responsabilidade  à  averbação  dos  valores  autorizados  pelo
beneficiário e repasse à instituição financeira em relação às operações contratadas na forma do
art. 1º desta Instrução Normativa.. Inexistência de lesão direta e específica à União ou a qualquer
de  suas  entidades.  Precedentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (Informativo  nº  432;  CC
125061/MG,  Dje  17/05/2013;  e  CC  122257/SP,  Dj  28/11/2012).  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal.  Precedentes  deste  Colegiado  (Procedimentos  MPF  nos  1.18.000.001307/2016-11;
1.27.000.001042/2016-34; 1.11.001.000344/2015-64; e 1.23.000.002005/2013-40). Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

214. Processo: 1.23.001.000098/2017-91 Voto: 1900/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes previstos no art. 273, §§ 1º, 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.

215. Processo: 1.24.002.000045/2017-23 Voto: 1881/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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

Ementa: Noticia de fato sigilosa, autuada a partir de representação na Sala de atendimento ao cidadão,
para apurar possível crime de pedofilia (Lei nº 8.069/90, art. 241-A). Compartilhamento via grupo
de whatsapp de conteúdo impróprio envolvendo crianças e adolescentes por parte de vereador do
município de Cajazeiras/PB. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).
Possível  crime praticado em locais  de acesso restrito  aos participantes da conversa.  Não se
constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve
apenas a comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal
como ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil  (RE
628624/MG, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 29/10/2015). Ausência de indícios de divulgação
ou publicação de fotos e vídeos em sites,  blogs ou comunidades de relacionamento que são
acessíveis em qualquer lugar do planeta, bastando que a pessoa esteja conectada à internet e
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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.

216. Processo: 1.25.005.000043/2017-77 Voto: 1888/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LONDRINA-PR

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

Ementa: Notícia  de  fato  autuada  na  Sala  de  atendimento  ao  cidadão.  Relato  de  representante  sobre
cometimento de fraude em empréstimo consignado descontado de benefício previdenciário de sua
genitora. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Prejuízo suportado unicamente por
particular. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

217. Processo: 1.25.016.000090/2016-19 Voto: 1906/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto de crime de extorsão (art. 158, CP). Representante relata
que após ter realizado condutas pornográficas em ligação através do aplicativo da rede mundial
de computadores (SKYPE) com pessoa desconhecida, essa o informou ter gravado as condutas e
que as postaria em sites de pornográfica caso o noticiante não pagasse a quantia no valor de R$
377,00 (trezentos e setenta e sete reais) mediante depósito em contas correntes.  Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Prejuízo  que  foi  suportado,
exclusivamente,  pelo  particular.  Ausência  de  ofensa  a  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e
específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Inexistência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

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

218. Processo: 1.26.000.000342/2017-14 Voto: 1936/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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 venda de
imóvel  e  ausência  de  repasse  da  verba  à  proprietária.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Eventual  prática  ilícita  perpetrada  em  detrimento  de
particulares.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições em favor do
Ministério Público Estadual.

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

219. Processo: 1.28.000.001999/2016-43 Voto: 1806/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de invasão de dispositivo informático (CP, art. 154-A). Relato do
representante de que terceiro teria invadido remotamente seu computador. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Prejuízo suportado por particular. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal.  Inexistência  de  ofensa  direta  às  atribuições  fiscalizatórias  das  autoridades  sanitárias
federais. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

220. Processo: 1.29.000.000389/2017-76 Voto: 1879/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato veiculando ocorrência do crime de falsificação de documento particular (CP, art.
298).  Relato  de que aluna  de  Universidade  particular  do Estado  do  Rio  Grande do  Sul  teria
entregue diploma de conclusão de curso falso em empresa comercial a fim de preenchimento de
vaga de emprego. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Documentos
apresentados  perante  empresa  privada.  Na  linha  da  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  é  irrelevante,  para  definição  da  competência  para  processar  a  ação  penal,  o  órgão
responsável pela expedição do documento, servindo como critério aquele perante o qual esse foi
apresentado  (CC  108.024/SC,  Rel.  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,  TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 13/11/2013, DJe 11/12/2013). Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto
e  específico  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

221. Processo: 1.29.000.003815/2016-42 Voto: 1816/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Noticia de fato instaurada por meio de denuncia formulada na sala de atendimento ao cidadão
para  apurar  o  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Relato  de  que  site  na  internet  estaria
comercializando medicamentos sem receita médica, mas não estaria entregando as mercadorias.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  desta  2ª  CCR).  Prejuízo  suportado
exclusivamente  por  particulares.  Ausência  de  ofensa  a  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e
específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Inexistência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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222. Processo: 1.29.010.000149/2016-71 Voto: 1819/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTO ANGELO-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  de  estelionato  (CP,  art.  171,§2º,  I).
Suposta  invasão  de  imóvel  financiado  pela  CEF.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).
Particulares  teriam  adquirido  o  imóvel  de  terceiro,  que  não  informou  que  o  imóvel  era  de
propriedade da CEF. Oficiada, a CEF informou ter retomado o imóvel. Inexistência de prejuízo à
empresa  pública  federal.  Prejuízo  suportado  exclusivamente  por  particulares,  vítimas  do
estelionato. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  investigação.  Precedente  STJ  (CC  040727,  Min.  Jane  Silva
((Desembargadora convocada do TJ/MG)), 08/02/2008). Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

223. Processo: 1.30.001.000408/2017-33 Voto: 1895/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato.  Possível  comércio ilegal de ingressos para a Olimpíada de 2016. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Informações encaminhadas pela
Polícia Federal de que dois indivíduos russos estariam comercializando 200 (duzentos) ingressos
para diversos jogos olímpicos, exibindo, posteriormente, documentação comprobatória da regular
posse dos ingressos, razão pela qual os mesmos não foram apreendidos. Inexistência de ofensa
a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou de
suas empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

224. Processo: 1.30.009.000022/2017-51 Voto: 1930/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação anônima. Sala de Atendimento ao Cidadão. Informações sobre
supostos fatos delitivos relacionados a ações penais em curso na Justiça Estadual nos Municípios
de Campos dos Goytacazes e Araruama/RJ. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
desta 2ª CCR/MPF). 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.

225. Processo: 1.30.017.000110/2017-54 Voto: 1890/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de racismo (Lei nº 7.716/89, art. 20) perpetrado por
meio de rede social na Internet. Representante que comunica a existência de uma página na rede
mundial de computadores (Facebook) que estaria espalhando fotos e inverdades sobre pessoas
negras em determinado bairro da cidade do Rio de Janeiro. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). 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 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.

226. Processo: 1.30.017.000111/2017-07 Voto: 1883/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3°) praticado por empregador contra
sua funcionária. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Insulto praticado contra
pessoa  determinada,  consubstanciada  em  mensagens  de  cunho  racial  através  do  aplicativo
whatsapp. 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.

227. Processo: 1.32.000.000157/2017-22 Voto: 1863/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

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

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

228. Processo: 1.33.001.000018/2017-51 Voto: 1903/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato. Possível ocorrência do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º).
Expediente instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF, dando conta de
movimentações financeiras  atípicas.  Revisão  de  declínio  de atribuições (Enunciado  nº  32  2ª
CCR). Entendimento de que o crime de lavagem de dinheiro é de competência da Justiça Federal
somente quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em
detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas  públicas;  ou  quando  o  crime  antecedente  for  de  competência  da  Justiça  Federal.
Precedente  STJ  (CC  113.359/RJ,  Rel.  Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe
05/06/2013).  No  caso,  as  investigações  denotam  a  ocorrência  de  crime  antecedente  de
competência da Justiça Estadual, já que o investigado é ligado à prática de crime de estelionato.
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.

229. Processo: 1.34.004.001234/2016-76 Voto: 1955/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de comercialização de produtos destinados a fins terapêuticos ou
medicinais (CP, art.  273, § 1º-B, inciso I)  sem registro junto à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária  ANVISA, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Venda que se deu em território nacional. Ausência
de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
a persecução penal. Inexistência de indícios de internacionalidade do delito ou de ofensa direta e
específica  às  atribuições  fiscalizatórias  das  autoridades  sanitárias  federais.  Precedentes  do
Superior Tribunal de Justiça (CC 104.842/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje
01/02/2011; CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, Ministra Laurita Vaz, DJe: 27/03/2012) e desta 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). Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

230. Processo: 1.34.011.000044/2017-23 Voto: 1916/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 3º,
IX).  Relato  de  inconsistência  nos  relatórios  e  balanços  anuais  divulgados  por  empresa  de
previdência privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 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 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
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Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

231. Processo: 1.34.043.000346/2016-43 Voto: 1913/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº
11.343/06, art. 33) e contravenção penal de pertubação do sossego, prevista no art. 42, III do
Decreto-Lei nº 3.688/41. Relato da existência de ponto de tráfico de droga e que os traficantes são
responsáveis por organizar eventos onde pessoas se reúnem e músicas são tocadas em volumes
altíssimos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). 1)Tráfico
ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/06, art. 33). Inexistência de indícios de internacionalidade
da conduta encetada. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual. 2) Pertubação do sossego,(Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 42, inc. III).
Contravenção penal. Incidência do Enunciado nº 37 deste Órgão Revisor1, do art. 109, inc. IV, da
Constituição Federal e do Verbete Sumular nº 38 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

232. Processo: 1.34.043.000368/2016-11 Voto: 1952/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de comercialização de produtos destinados a fins terapêuticos ou
medicinais (CP, art.  273, § 1º-B, inciso I)  sem registro junto à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária  ANVISA, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Venda que se deu em território nacional. Ausência
de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
a persecução penal. Inexistência de indícios de internacionalidade do delito ou de ofensa direta e
específica  às  atribuições  fiscalizatórias  das  autoridades  sanitárias  federais.  Precedentes  do
Superior Tribunal de Justiça (CC 104.842/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje
01/02/2011; CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, Ministra Laurita Vaz, DJe: 27/03/2012) e desta 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). Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

233. Processo: 1.34.043.000377/2016-02 Voto: 1872/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º c/c §1º-B do Código Penal. Exposição à
venda de produto sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária  ANVISA, através da
internet,  cometida por  empresa 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
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Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

234. Processo: 1.36.001.000003/2017-81 Voto: 1870/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  previsto  no  art.  273,  §  1º-B,  I  do  Código  Penal.  Processo
administrativo  instaurado  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária   ANVISA em face  de
empresa privada por ter exposto à venda produtos sem o devido registro na ANVISA. 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.

Outras deliberações(Declínio)

235. Processo: 1.25.010.000115/2016-26 Voto: 1814/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de evasão de divisas (Lei nº 7.492/86, art. 22) e porte ilegal de
substancia entorpecente (Lei nº 11.343/06, art. 28). Fiscalização perpetrada por policiais militares
flagrou  dois  suspeitos  em  veículo,  saindo  de  posto  de  gasolina,  que  portavam  pequena
quantidade de maconha e R$ 18.670,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
1) Quanto ao suposto crime de evasão de divisas, as investigações indicaram que a posse do
dinheiro consistia em ato preparatório para o crime de contrabando de cigarros, que acabou não
ocorrendo.  Ausência  de  elementos  de  informação  que  evidenciassem  a  vontade  de  levar  o
dinheiro ao exterior.  Valor apreendido pela Receita Federal,  vindo a ser decretado a pena de
perdimento  em  razão  dos  interessados  não  terem  apresentado  impugnação  administrativa.
Homologação do arquivamento. 2) Porte de entorpecentes. 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
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen  e  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

236. Processo: DPF/BG-00125/2016-INQ Voto: 1876/2017 Origem: GABPRM2-GFFT - 
GUILHERME FERNANDES 
FERREIRA TAVARES

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o cometimento de crime de furto qualificado (CP, art. 155,
§ 4º, inc. I) praticado em desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT. Relato
de  que  dois  indivíduos  não  identificados adentraram na  referida  Empresa  Pública,  rompendo
obstáculo e logrando êxito em subtrair a quantia de R$ 53.281,15 e dois objetos postais. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. De acordo com informações policiais,
as diligências realizadas não conseguiram identificar os suspeitos, que estavam encapuzados,
nem o veículo utilizado para dar suporte aos criminosos, tendo em vista a baixa qualidade das
filmagens do circuito interno. 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.

237. Processo: DPF/RO-0249/2014-INQ Voto: 1862/2017 Origem: GABPR3-DAL - DANIEL 
AZEVEDO LÔBO

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)  por  indivíduo
desconhecido em estabelecimento comercial. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc.
IV).  Sucederam-se  várias  diligências,  inclusive  entrevista  com hipotético  suspeito,  que  negou
qualquer  envolvimento  com  o  delito  em  questão.  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.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: DPF/SAL/PE-00001/2015-INQ Voto: 1889/2017 Origem: SJUR/PRM-PE - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o cometimento de crime de furto qualificado (CP, art. 155,
§ 4º, inc. I) praticado em desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT. Relato
de que indivíduos não identificados adentraram na referida Empresa Pública, rompendo obstáculo
e subtraíram um revólver calibre 38, 12 munições, 1 colete balístico, além do conteúdo de três
encomendas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. De acordo com
informações da Polícia federal, as gravações de circuito interno não conseguiram identificar os
suspeitos, que estavam encapuzados e usando luvas. Da mesma forma, o exame do local do
crime  e  as  declarações  colhidas  pelas  testemunhas  não  obtiveram  êxito  em  identificar  os
suspeitos, por estarem com a maior parte do corpo coberto. 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.

239. Processo: 1.11.000.000054/2017-92 Voto: 1891/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) praticado em desfavor da Agência Nacional
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de Telecomunicações. Relato de que garagem de agência da ANATEL teria sido invadida e dali
foram  subtraídos  1  (um)  monitor  de  LCD  10  e  2  (duas)  unidades  evaporadoras  de  ar-
condicionado, que estavam fora de uso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
De acordo com informações da ANATEL os bens furtados são bens considerados inservíveis, sem
valor  comercial  e  estavam armazenados na garagem, aguardando conclusão de processo de
desfazimento e/ou doação. Diligências. O local dos fatos não foi preservado. Ausência de imagens
de circuito interno de segurança e de testemunha. Inexistência de elementos mínimos da autoria
delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.  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.

240. Processo: 1.14.004.000018/2017-87 Voto: 1892/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de fato. Denuncia anônima encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão
relata suposta realização de venda e aluguel de imóveis vinculados ao Programa Minha Casa
Minha Vida. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).  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.

241. Processo: 1.14.014.000248/2016-46 Voto: 1924/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ALAGOINHAS-BA

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

Ementa: Notícia de fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de disputa cível e patrimonial quanto à
titularidade de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Controvérsia  deve  ser  dirimida  na  seara  cível,  e  não  em  sede  de  investigação  criminal.
Inexistência de indícios de conduta criminosa. Homologação do arquivamento.

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

242. Processo: 1.15.000.000378/2017-81 Voto: 1901/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de apropriação de coisa havida por erro (CP, art. 169). Relato de
que recebimento indevido em razão de erro de informação no lançamento de crédito de benefício
previdenciário  de  segurado  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos delituosos que datam de 14/11/2010. Penas
máxima cominada ao delito é de 1 (um) mês a 1 (um) ano de detenção ou multa. Prescrição da
pretensão punitiva estatal calculada pela pena máxima cominada em abstrato. Decurso de mais
de 4 (quatro) anos da data dos fatos (CP, art. 109, inc. V). Extinção da punibilidade (CP, art. 107,
inc. IV). Homologação do arquivamento.
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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.

243. Processo: 1.15.000.002462/2016-59 Voto: 1905/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Suposto  crime  de  falso  testemunho  em  Reclamação
Trabalhista (CP, art. 342). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Aparente contradição
apresentada em depoimento que se deve ao fato de que o emaranhado de acontecimentos foram
narrados de forma atemporal, culminando em incoerências quanto ao verdadeiro empregador do
depoente,  tornando  uma  ou  outra  declaração  aparentemente  contraditórias.  Inexistência  de
provas de que as declarações da testemunha não condizem com a verdade, além de indícios de
má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

244. Processo: 1.15.000.003246/2016-21 Voto: 1894/2017 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.  O  INSS após  realizar  avaliação  identificou  indícios  de
irregularidades  na  renda  do  grupo  familiar,  pois  foi  comprovado  o  recebimento  de  benefício
previdenciário, aposentadoria por idade, pelo cônjuge do beneficiário posteriormente à concessão
do  citado  benefício  assistencial.  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.

245. Processo: 1.17.000.002416/2016-85 Voto: 1918/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de fato. Denuncia encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão relatando
que diversas sociedades empresárias nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo estariam
praticando sonegação fiscal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Apesar de se
tratar de denuncia vaga, foi mantido contato via e-mail com o noticiante, afim de coletar maiores
informações sobre os fatos, contudo, sem respostas. Denúncia genérica, sem identificação de
seus  autores  ou  de  qualquer  outro  elemento  concreto  que  possa  orientar  uma  investigação.
Ausência  de  elementos  mínimos  necessários  à  deflagração  da  persecução  penal  e,  por

95/197



Ata da 674ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00087438/2017

conseguinte, de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

246. Processo: 1.18.001.000409/2016-00 Voto: 1815/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Noticia de fato instaurada por meio de representação encaminhada via Sala de Atendimento ao
Cidadão  noticiando  suposta  importação  de  bem  semovente  sem  o  devido  recolhimento  dos
impostos devidos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de informação
quanto  a  constituição  definitiva  do  crédito  fiscal.  Incidência  da  Súmula  Vinculante  nº  24  do
Supremo Tribunal  Federal  na hipótese.  Inexistência  de justa  causa para a persecução penal.
Representação  encaminhada  à  Receita  Federal  do  Brasil  para  análise  de  interesse  fiscal.
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.

247. Processo: 1.24.000.001840/2016-78 Voto: 1929/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia  de fato  instaurada  a partir  de ofício  contendo informações recebidas das  autoridades
espanholas para que fossem tomadas as providências cabíveis para subsidiar persecução penal
(Espanha/Brasil)  de  suspeito  de  prática  de  crime  de  homicídio  quádruplo  contra  família  de
brasileiros em Pioz, na Espanha, entre os dias 15 e 20 de agosto de 2016, especificamente no
que concerne à solicitação da prisão preventiva do agente.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Existência do IPL nº 552/2016, no qual foram colhidos depoimentos de
familiares das vítimas e do suspeito e, logo após, encaminhado à Justiça Estadual, com pedido de
prisão preventiva. Pedido de decretação de prisão preventiva do acusado pelo MPF em Juízo,
solicitando que os autos do dito IPL (encaminhados ao Tribunal do Juri da Capital da Paraíba)
fossem avocados para a Justiça Federal. Juízo da 16ª Vara da Justiça Federal na Paraíba que,
entretanto,  declarou  incompetência  absoluta  para  processar  e  julgar  o  feito,  determinando  a
remessa do apuratório à Justiça Estadual. Da referida decisão, o MPF interpôs recurso em sentido
estrito e, posteriormente, requereu o arquivamento dos autos, diante da perda de objeto, tendo em
conta a notícia de que o promovido já se encontrava sob custódia dos órgãos policiais e judiciais
da  Espanha.  Existência  do  Procedimento  de  Cooperação  Internacional   PGR   nº
1.00.000.016678/2016-24, originado de solicitação do Departamento de Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, contendo solicitação de cooperação
jurídica  proveniente  da  Justiça  espanhola,  encaminhado  pela  Procuradoria  da  República  na
Paraíba,  em  10/11/2016,  por  delegação  do  Procurador-Geral  da  República,  para  cumprir  as
diligências solicitadas ao MPF. Perda do objeto deste apuratório. Homologação do arquivamento.

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

248. Processo: 1.25.000.003930/2016-66 Voto: 1897/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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
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9.504/97, art. 40) atribuído a Prefeito do Município de Reserva de Iguaçu/PR. Relato de que o
representado  teria  se  utilizado  de  símbolos  oficias  do  Município  na  confecção  de  adesivos,
santinhos, placas e outros materiais de campanha eleitoral para o pleito de 2016, utilizando em
propaganda as cores da bandeira oficial e o contorno do mapa geográfico do município, contando
com a participação do Vice-Prefeito, do atual vereador e de um candidato a vereador. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Não há vedação para o uso, na propaganda eleitoral,
dos símbolos nacionais, estaduais e municipal, pois estão ligados à representação de um povo e
sua  cultura,  devendo  ser  respeitada  normas  que  disciplinem  a  confecção  e  utilização  dos
mencionados  símbolos.  Atipicidade  na  conduta  investigada.  Precedente  do  Tribunal  Regional
Eleitoral  do  Estado  de  Santa  Catarina  (TRE-SC,  HC  85873/SC,  Dje  12/01/2012).  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.

249. Processo: 1.25.008.000713/2016-44 Voto: 1817/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Noticia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º). Recebimento indevido de
benefício previdenciário de auxílio-doença concomitante ao exercício de atividade laboral. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento de apenas uma parcela indevida, que
ocorreu  somente  em  relação  ao  mês  subsequente  ao  retorno  do  segurado  ao  trabalho.
Ressarcimento  dos  valores  auferidos.  Ausência  de  apresentação  de  documento  falso  ou
declaração falsa para a manutenção do benefício. Inexistência de dolo na conduta perpetrada.
Homologação do arquivamento.

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

250. Processo: 1.27.001.000231/2016-80 Voto: 1868/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de fato sigilosa enviada pela PRM/Picos para apuração de irregularidades no Município de
Massapê/PI  e  possível  corrupção  eleitoral  cometida  por  vereador  que  teria  se  utilizado  do
programa minha casa minha vida para se reeleger. Revisão de arquivamento (art. 62, inc. IV, da
LC n° 75/93). Diligências. Informação de que fatos constantes da representação já são objeto de
investigação em procedimentos extrajudiciais específicos. Quanto o possível crime de corrupção,
diante  da fragilidade da representação,  que mostra-se vaga e genérica,  houve notificação do
representante a fim de trazer elementos a justificar a instauração do procedimento investigatório,
que nada acrescentou. Ausência de elementos mínimos aptos a embasar o início da persecução
penal.  Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

251. Processo: 1.28.000.000338/2017-81 Voto: 1910/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de falsificação de moeda e de contrabando (CP, art.  334-A).
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Relato  de  que  duas  mulheres  teriam  fabricado  e  repassado  cédulas  falsas  no  comércio  de
Natal/RN e que possuíam cerca de 20 a 30 máquinas caça-níqueis em um estabelecimento na
Zona norte de Natal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências realizada
pela  Polícia  Federal  não  identificou  a  identidade  dos  supostos  criminosos,  bem  como  não
constatou  a  prática  de jogos  de azar  nem máquinas caça-níqueis.  Inexistência  de elementos
mínimos que permitam esclarecer a autoria e materialidade delitivas, bem como de diligências
capazes  de  modificar  o  frágil  panorama  probatório  atual.  Ausência  de  justa  causa  para
continuidade da persecução penal. Homologação de arquivamento, com as ressalvas do art. 18
do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

252. Processo: 1.28.300.000053/2017-66 Voto: 1880/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PAU DOS FERROS-RN

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

Ementa: Noticia de fato autuada a partir de representação na Sala de atendimento ao cidadão. Relato de
que particular  teria  recebido  benefício  previdenciário  na condição de agricultor,  embora  fosse
trabalhador urbano. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Pesquisa no
sistema ASSPA não identificou o recebimento do benefício mencionado em nome do investigado.
A representante não comprovou documentalmente a veracidade de suas alegações. Ausência de
autoria e materialidade delitiva. Ausência de elementos probatórios aptos a deflagrar o início da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

253. Processo: 1.29.001.000007/2017-02 Voto: 1864/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apuração de possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171,
§3º)  devido  à  irregularidade  na  persecução  do  benefício  do  Bolsa  família  por  particular,  que
declara possuir baixa renda, mas fez doação na quantia de R$ 100,00 para sua própria campanha
a cargo de vereadora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Valor doado de
ínfima importância e para campanha própria. Ausência de indícios da prática de crime ou fraude
no recebimento do referido benefício. Homologação do arquivamento.

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

254. Processo: 1.29.001.000010/2017-18 Voto: 1902/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

Ementa: Notícia de fato oriunda de procedimento eleitoral. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art.
171,  §  3º)  consistente  em  recebimento  indevido  de  benefício  Bolsa  Família.  Procedimento
administrativo que teve início em decorrência de doação eleitoral feita pelo beneficiário na quantia
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para sua própria campanha eleitoral de 2016. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Investigado que informou trabalhar
como autônomo,  na atividade de segurança.  Quantia  doada considerada ínfima.  Ausência  de
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indícios da prática de crime ou fraude no recebimento do referido benefício. Homologação do
arquivamento.

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

255. Processo: 1.29.003.000058/2017-14 Voto: 1904/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Noticia  de  fato.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330)  ordem  judicial  atribuído  a
representante do Instituto Nacional da Seguridade Social- INSS que não teria cumprido decisão
de restabelecimento de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inciso IV).  No caso, verifica-se que após segunda intimação para o cumprimento da decisão,
houve a implantação do benefício previdenciário. Ausência de indícios de intenção de descumprir
a requisição ministerial. Evidente ausência de dolo. Homologação do arquivamento.

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

256. Processo: 1.30.009.000293/2015-45 Voto: 1818/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Informações da Receita
Federal dando conta da ausência de constituição definitiva do crédito fiscal. 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.

257. Processo: 1.33.000.000390/2017-78 Voto: 1927/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) de equipamentos eletrônicos pertencentes à
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina   UFSC,  durante  ocupação  estudantil.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Não houve captação de imagens nem testemunhas
para elucidação dos fatos. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências viáveis
a  elucidá-la.  Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  investigação  penal.
Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal e da
Súmula nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

258. Processo: 1.33.000.001118/2016-24 Voto: 1896/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato autuada após representação formulada por servidor público do Instituto Nacional
do  Seguro  Social   INSS versando  sobre  descontos  indevidos  em seus  proventos  realizados
diretamente na fonte, nos anos de 2011 e 2012. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Diligências.  O  INSS,  por  intermédio  da  Seção  Operacional  de  Gestão  de  Pessoas,
esclareceu que os descontos se referem ao recebimento equivocado de vencimentos integrais no
mês que o servidor  foi  aposentado por  invalidez e  também a faltas injustificadas.  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.

259. Processo: 1.35.000.001848/2016-51 Voto: 1893/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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.
Relato de suposta venda de diplomas de cursos técnicos por instituição ensino particular. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Denúncia genérica, sem identificação de seus
autores ou de qualquer outro elemento concreto que possa orientar uma investigação. Tentativa
frustrada  do  MPF  de  entrar  em  contato  com  o  noticiante  para  obter  maiores  informações.
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.

260. Processo: 1.36.000.000689/2015-59 Voto: 1805/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar supostos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B,
ambos do Estatuto  da Criança e do Adolescente.  Divulgação de vídeo de pornografia  infantil
disponibilizada no youtube. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências.
Ausência de identificação do IP do investigado. Informação do provedor de internet de que, em
virtude de problemas técnicos, não teria gravado os logs de onde se obteria o material divulgado.
Inexistência de autoria delitiva. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

261. Processo: 1.36.000.000941/2015-20 Voto: 1820/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar a suposta prática do crime descrito no art. 20 da Lei nº
4.947/66. Ocupação de imóvel pertencente ao INCRA destinado a reforma agrária. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Verificação  de  que  os  investigados  não  teriam
invadido a referida área, tendo adquirido os lotes de terceiros possuidores em condições que lhes
daria convicção da plena titularidade da ocupação. 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
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Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Outras deliberações(Arquivamento)

262. Processo: SRPF-AP-00012/2014-INQ Voto: 1959/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito policial.  Suposto crime de estelionato (CP, art.  171,  caput).  Recebimento de valores
indevidos descontados de vencimentos de ex-servidor público militar do Ex-Território Federal do
Amapá,  que  pagava  pensão alimentícia,  por  determinação judicial,  desde  setembro  de  2007,
mediante desconto em sua folha de pagamento, à sua ex-esposa. Os saques foram realizados
após o óbito da referida ex-cônjuge. Arquivamento que se recebe como de declínio de atribuições.
Revisão (Enunciado nº 33 desta 2ª CCR/MPF). Da análise dos autos, se constata que os saques
efetuados na conta-corrente da ex-beneficiária da pensão alimentícia foram realizados no período
em que o ex-militar ainda se encontrava vivo, tendo sido descontados valores da pensão em seu
contracheque, nos meses de fevereiro e março de 2013. Ausência de ofensa a bem, serviço ou
interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

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

263. Processo: 1.34.002.000014/2017-26 Voto: 1951/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ANDRADINA-SP

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.
Arquivamento que se recebe como declínio de atribuições. Revisão de declínio (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  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação parcial de Arquivamento

264. Processo: 1.34.003.000453/2016-48 Voto: 1810/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A) E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
(CP,  337-A).  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  SONEGAÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  CRIME MATERIAL.  AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.  HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CRIME DE APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA
VIA  ADMINISTRATIVA.  INAPLICABILIDADE  DO  ART.  83  DA  LEI  Nº  9.430/96.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de noticia de fato instaurada para
apurar  os  crimes  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A)  e  sonegação  de
contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A)  em razão  do  não  recolhimento  das  contribuições
previdenciárias de empregado por parte de sociedade empresária. 2. O Procurador da República
oficiante, com arrimo na natureza material dos crimes e na ausência de constituição definitiva dos
créditos  tributários,  promoveu  o  arquivamento  dos  autos.  3.  De  fato,  quanto  ao  crime  de
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), exige-se a constituição definitiva do
crédito tributário ante a natureza material do delito, no que o arquivamento dos autos é medida
que se impõe.  4.  Já o  crime tipificado no art.  168-A do Código Penal  é de natureza formal.
Caracteriza-se pelo não repasse à Previdência Social das contribuições previdenciárias recolhidas
do trabalhador. O tipo penal não se refere a supressão ou alteração do tributo. Por isso, não há
motivo para obstar a persecução penal até o término de procedimento administrativo destinado a
apurar  o  crédito  tributário.  Precedente  do  STF  (HC  97888/RJ,  Relator  Min.  LUIZ  FUX,  DJe
02/06/2011). 5. Atecnia do art. 83 da Lei 9.430/96. Pela análise da Súmula Vinculante nº 24, do
Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o prévio exaurimento da via administrativa é condição
objetiva de punibilidade apenas em relação aos crimes materiais contra a ordem tributária. 6. No
caso, há indícios suficientes do cometimento do crime de apropriação indébita previdenciária, no
que o arquivamento mostra-se prematuro. 7. Homologação do arquivamento em relação ao crime
de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e designação de outro Membro do
MPF para prosseguir na persecução penal quanto ao crime de apropriação indébita previdenciária
(CP, art. 168-A).

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

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

265. Processo: JF-AC-0004101-77.2016.4.01.3000-
INQ

Voto: 1933/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato majorado (CP,
art.  171,  §  3º),  em  razão  do  recebimento  indevido  de  02  (duas)  parcelas  de  benefícios
previdenciários (pensão por morte e aposentadoria) após o óbito da titular, que ocorreu no dia
16/08/2014.  Saques realizados referentes  às  competências  de  08/2014  e  09/2014,  causando
prejuízo no importe de R$ 21.271,44. Promoção de arquivamento embasada na ausência de dolo,
com menção ao quanto disposto na Orientação nº 4 da 2ª CCR/MPF. Discordância do Juízo da 3ª
Vara Federal do Acre. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Inexistência de
prova de dolo na prática da conduta ora em análise. Valores utilizados, em regra, para custear
despesas com dívidas, medicação e funeral do titular do benefício. Observância da Orientação nº
4 da 2ª CCR/MPF. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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266. Processo: JF-AC-0006947-04.2015.4.01.3000-
INQ

Voto: 1943/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS  NO  INTERIOR  DE
UNIVERSIDADE FEDERAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. 1. Inquérito
Policial instaurado a partir de manifestação apresentada, de forma sigilosa, à Sala de Atendimento
ao  Cidadão,  noticiando  a  suposta  prática  dos  crimes  previstos  nos  arts.  28  e  33  da  Lei  nº
11.343/06, tendo em vista o uso de entorpecentes dentro da Universidade Federal do Acre  UFAC.
2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, por entender que, embora
tenha sido constatado o consumo de drogas no interior  da Universidade,  não  foi  encontrado
qualquer indicativo de que exista algum ponto de vendas ou de traficante atuando no local. 3.
Discordância da MM. Juíza Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR. 4. Assiste razão à Magistrada
ao entender que outras diligências poderiam ter sido adotadas. A investigação realizada por uma
ou mais equipes de policiamento velado, com agentes de polícia usando trajes civis, por exemplo,
poderia ser capaz de identificar a possível comercialização de entorpecentes naquela IFES, por
tratar-se de prática delitiva difícil de ser constatada por meio das ações do policiamento fardado,
em razão de sua ostensividade. 5. Arquivamento prematuro. 6. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

267. Processo: JF/CE-0003028-85.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 1822/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  171,  §  3º  do  CP,  que  noticia  a
ocorrência de saque fraudulento de seguro desemprego por pessoa não identificada. Novamente
apontam os autos nessa 2ª CCR com promoção de arquivamento, fundada na impossibilidade de
se identificar e localizar o suposto autor do delito. Dessa feita, o Juízo da 11ª Vara Federal da
Seção  Judiciária  do  Estado  do  Ceará  discorda  do  arquivamento  em  razão  do  pedido  de
preservação das imagens do circuito de segurança feito pelo Delegado de Polícia que presidiu o
feito, havendo assim, a possibilidade da obtenção da prova. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art.
62, IV, da LC nº 75/93. De acordo com as investigações restou apurado que a última parcela do
seguro desemprego, no valor de R$ 823,53, ocorreu em 18/10/2013, na agência da CEF, Campus
Pici,  em  Fortaleza/CE.  Aos  31/10/2013,  o  DPF  de  São  José  dos  Campos/SP,  local  onde  o
beneficiário registrou a ocorrência, oficiou ao gerente daquela agência solicitando a preservação
das imagens do circuito de segurança do dia 18/10/2013, data do saque, esclarecendo que tais
imagens deveriam ser posteriormente requisitadas pela autoridade policial que viesse a presidir as
investigações.  Referido  Ofício  não  foi  respondido  nem confirmada  a  efetiva  preservação  das
imagens. De fato, ao instruir os autos, o DPF do Ceará, em 25/02/2015, requisitou as imagens do
dia 18/10/2014 ao gerente da mesma Agência onde se efetivou o saque indevido. Em resposta,
datada de 26/03/2015, a gerência da referida agência da CEF do Ceará, informou que as imagens
do circuito fechado de televisão são armazenadas de acordo com normas internas e de acordo
com a capacidade de armazenamento do equipamento. O tempo médio de armazenamento é de
90 dias e portanto, imagens de 18/10/2013 não mais se encontravam armazenadas, tendo sido as
mesmas descartadas como forma de liberar espaço para novas gravações. Logo, é crível que a
agência  não preservou  as  imagens após longo  período  e  hoje  passados mais  de  três  anos,
certamente não as obterá. Diante disso, constatada a ausência de imagens e testemunhas do
fato. Inexistência de elementos mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.
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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.

268. Processo: JF-JAL-0001289-45.2016.4.03.6124-
INQ

Voto: 1947/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 24ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
JALES/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO.  IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  230
MAÇOS DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar suposta prática de contrabando (CP, art. 334-A), tendo em vista
apreensão,  em poder  do investigado,  de 230 maços de cigarros de  procedência  estrangeira,
desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular
importação. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no
princípio da insignificância. 3. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do
princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle
em sua comercialização no território nacional. 4. 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. 5. No presente caso, observada a norma
de regência,  não se revela viável  o arquivamento da investigação criminal,  pois a quantidade
apreendida (230 maços de cigarros) supera o limite estabelecido por esta Câmara. 6. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

269. Processo: JF-MBA-0001622-27.2016.4.01.3901-
PETCRI

Voto: 1528/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE MARABÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  ROUBO  (ART.  157)  PRATICADO  POR
INDÍGENA.  MPF:  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  POR  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS
RAZÕES  (CP,  ART.  345).  REVISÃO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível
crime de roubo (CP, art. 157), praticado por indígena, filho do cacique da aldeia Kyikategê, por ter
no dia 19/09/2014, subtraído o veículo pertencente à Secretaria Especial de Saúde Indígena -
SESAI,  utilizado  pelo  motorista  no  exercício  das  atividades.  2.  A Procuradora  da  República
oficiante promoveu o arquivamento do inquérito policial,  por atipicidade da conduta, tendo em
vista que o investigado, segundo restou apurado, não utilizou de qualquer meio de violência ou
intimidação, tampouco com a finalidade de apossamento do bem subtraído,  mas apenas com
objetivo de pressionar as autoridades competentes por melhorias na comunidade indígena, sendo
o veículo devolvido posteriormente. 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento, por considerar
que a conduta se amolda perfeitamente ao crime previsto no art. 345 do Código Penal, pois a
apropriação temporária do automóvel tinha como objetivo protestar por melhorias no atendimento
médico  e  na  qualidade  da  água  destinados  à  comunidade  indígena.  4.  No  atual  estágio  da
persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos da
autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se
existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou
extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No caso, além da conduta amoldar-
se perfeitamente ao tipo descrito no art. 345 do Código Penal, há elementos indicativos do dolo,
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uma vez  que,  numa cognição  sumária,  verifica-se  presente  a  vontade  de  praticar  a  conduta
prevista  no  tipo  penal  (fazer  justiça  pelas  próprias  mãos),  com  uma  finalidade  específica
(satisfazer pretensão, ainda que legítima), ciente do resultado produzido. 6. Ademais, relata a
decisão,  que  as  referidas  condutas  são  práticas  reiteradas  naquela  região,  por  parte  das
lideranças indígenas, que agem pelo mesmo modus operandi. Assim, não se trata de um caso
isolado, mas de estratégia do investigado como forma de retaliação ao Poder Público, na busca
por  melhorias  e  de  resguardo  de  seus  direitos,  o  que  não  é  o  meio  correto  para  atingir  tal
finalidade.  7.  Considerar  elementos  culturais  como  justificadores  de  delitos  requer  dilação
probatória (realização de perícia antropológica, etc), a fim de averiguar a prova da integração do
índio com a sociedade, para, então, avaliar a imputabilidade penal. Igualmente inviável considerar
a presença de erro de proibição, em razão da presença de elevada reiteração da conduta, como
ressaltado pelo Magistrado na decisão que indeferiu o arquivamento dos autos. 8. Dessa forma,
afigura-se  prematuro  o  arquivamento  do  procedimento  no  atual  estágio  das  investigações,
porquanto,  inexistente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  da  ausência  de  justa
causa,  impõe-se  o  prosseguimento  da  persecução  penal,  por  força  dos  princípios  da
obrigatoriedade da Ação Penal  Pública e  do in  dubio  pro societate.  10.  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.

270. Processo: JF-MBA-0002047-54.2016.4.01.3901-
PROINV

Voto: 1939/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE MARABÁ

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  TRANSMISSÃO  DE  SINAL  DE  INTERNET  SEM
AUTORIZAÇÃO LEGAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). ADEQUAÇÃO
AO TIPO PENAL DO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Procedimento  investigatório  instaurado  para  apurar  suposto  crime  do  artigo  183  da  Lei  nº
9.472/97, tendo em vista a exploração de serviço de telecomunicações, na modalidade Serviço de
Comunicação Multimídia  SCM, sem a devida autorização legal do órgão competente. 2. Consta
dos autos que a exploração consistia na oferta e comercialização de capacidade de transmissão
via  cabos  ópticos,  possibilitando  inclusive  o  serviço  de  conexão  à  internet,  na  cidade  de
Parauapebas/PA. 3. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com base
na atipicidade da conduta, aduzindo que o serviço em apuração vem sendo qualificado como
Serviço de Valor Adicionado  SVA, o qual não demanda autorização da ANATEL. 4. O MM. Juiz
Federal discordou da manifestação ministerial, por entender que os fatos configuram o crime do
art. 183 da Lei nº 9.472/97. 5. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo no sentido de que a
transmissão clandestina de sinal  de internet,  via radiofrequência,  sem autorização da Agência
Nacional de Telecomunicações, caracteriza, em tese, o delito previsto no artigo 183 da Lei nº
9.472/97, ainda que se trate de mero valor adicionado de que dispõe o art. 61 do mesmo diploma
legal  (AGRESP 201502565428,  Quinta  Turma,  DJe  29/06/2016;  AgRg no  REsp  1566462/SC,
Sexta Turma, DJe 28/03/2016). 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal.

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

271. Processo: JF/MG-0089350-89.2014.4.01.3800-
INQ

Voto: 1750/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO
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DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente
no país  cigarros  impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito
nocivo  à  saúde  e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em sua  comercialização  no  território
nacional.  2.  Segundo  a  Orientação  nº  25/2016  da  2ª  CCR,  de  18/04/2016,  procede-se  ao
arquivamento  de  investigação  referente  ao  contrabando  de  cigarros  quando  a  quantidade
apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta
reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao
contrabando de vulto,  ressalvada a reiteração da conduta.  3.  A importação de 2.740 (dois mil
setecentos e quarenta) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem
ilícita do produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que deve
ser dado prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de contrabando. 4. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

272. Processo: JF/MOC-0007013-
51.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 1824/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  prática  dos  crimes  de  patrocínio  infiel  (CP,  art.  355),  apropriação
indébita (CP, art. 168) e estelionato (CP, art. 171). Advogado teria se apropriado indevidamente de
valores pertencentes a sua cliente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ao ser
ouvida pela Polícia Federal no dia 24/02/2016, a suposta vítima informou que recebeu o valor
devido e pactuado entre ela e seu advogado, esclarecendo que procurou o MPF por receio de que
não recebesse a quantia devida. Alegou, ainda, que não houve qualquer problema com relação a
atuação de seu advogado. 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.

273. Processo: JF/MOC-0008733-
53.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 1928/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

274. Processo: JF/PI-0022297-05.2016.4.01.4000-
INQ

Voto: 1937/2017 Origem: SEÇÃO JUDICIARIA DO 
ESTADO DO PIAUÍ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº 7.492/86, ART. 19). FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE.
CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. ARQUIVAMENTO PREMATURO. POSSIBILIDADE
DE DILIGÊNCIAS. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, de crime contra
o sistema financeiro nacional, previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, em razão da comunicação de
que uma pessoa, ainda não identificada, teria utilizado documentos falsos, em nome de terceiro,
para  obtenção  de  financiamento  de  veículo  perante  instituição  financeira  privada.  2.  O  il.
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na ausência de
indícios mínimos de autoria. 3. O MM. Juiz Federal  discordou do arquivamento,  considerando
necessário  o  aprofundamento  das  investigações.  4.  Segundo  consta  dos  autos,  sequer  fora
ouvido  o  suposto  adquirente  do  veículo.  Não  foi  realizada  qualquer  diligência  investigativa
concernente à identificação do possível autor do crime. 5. Arquivamento prematuro. 6. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 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.

275. Processo: JF/PR/FBEL-5000151-
37.2012.4.04.7007-INQ - Eletrônico 

Voto: 1922/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FRANCISCO BELTRÃO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE 16.500
MAÇOS DE CIGARRO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar suposta prática de contrabando, tendo em vista a apreensão, em
poder do investigado, de 16.500 maços de cigarro de procedência estrangeira, desacompanhados
da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular  importação.  2.  A  il.
Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da
insignificância. Discordância do MM. Juiz Federal. Remessa dos autos a esta 2ª CCR/MPF. 3. A
natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em razão do
efeito  nocivo  à  saúde  e,  consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no
território nacional. 4. 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. 5. No presente caso, observada a norma de regência, não se revela viável o
arquivamento da investigação criminal, pois a quantidade apreendida (16.500 maços de cigarro)
supera o  limite  estabelecido por  esta  Câmara.  6.  Designação de outro  membro do Ministério
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

276. Processo: JF/PR/TOL-5004048-
07.2016.4.04.7016-SEM_SIGLA

Voto: 1659/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO
DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente
no país  cigarros  impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito
nocivo  à  saúde  e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em sua  comercialização  no  território
nacional.  2.  Segundo  a  Orientação  nº  25/2016  da  2ª  CCR,  de  18/04/2016,  procede-se  ao
arquivamento  de  investigação  referente  ao  contrabando  de  cigarros  quando  a  quantidade
apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta
reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao
contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. 3. A importação de 473 (quatrocentos e
setenta e três) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do
produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que deve ser dado
prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de contrabando. 4. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

277. Processo: JFRS/SLI-5003815- Voto: 1931/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 

107/197



Ata da 674ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00087438/2017

31.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO
DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório
instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código
Penal, em virtude da apreensão de mercadorias de origem estrangeira, iludindo o pagamento de
tributos federais no valor de R$ 572,29. 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  outro  procedimento  administrativo  em  virtude  de  infração  de  mesma  natureza).
Circunstância penalmente relevante. 5. Precedentes do STF e do STJ. 6. Aplicação do Enunciado
nº 49 da 2ª CCR: Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00)
como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde
que  ausente  reiteração  da  conduta.  7.  Designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

278. Processo: JF-SE-0000960-29.2016.4.05.8500-
TC

Voto: 1579/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

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

Ementa: Termo Circunstanciado. Possível crime de fraude à execução (CP, art. 179). Comunicação Justiça
Federal de Sergipe informando que, nos autos de execução fiscal, a investigada teria fraudado a
execução,  uma  vez  que  o  veículo  penhorado  não  foi  encontrado  para  leilão.  Promoção  de
arquivamento fundada na atipicidade da conduta. Discordância do Juízo da Seção Judiciária do
Estado de Sergipe. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. De acordo com as
investigações restou apurado que em 16/06/2011, um Oficial  de Justiça Avaliador penhorou o
automóvel,  de  propriedade  da  investigada  que  foi  nomeada  fiel  depositária  do  bem.  Em
27/08/2014, foi expedido mandado de constatação e reavaliação do bem e designadas praças do
leilão. Em 22/09/2014, o Oficial de Justiça Avaliador deixou de efetuar a constatação e reavaliação
do  veículo  por  verificar  que  ele  fora  removido  para  Lagarto/SE,  segundo  informado  pela
investigada.  Diante  disso  o  leilão  foi  suspenso.  Em  21/09/2015,  a  investigada  foi  ouvida  e
informou que  é  proprietária  da  empresa  executada  e  guardou  o  veículo  penhorado  em uma
garagem de outra empresa, em forma de depósito. Que fez isso porque, na garagem de sua
empresa existiam muitos ônibus penhorados, sofrendo furtos de peças. Que informou ao Oficial
de Justiça o motivo do bem ter sido removido para outro local. Em 20/10/2015, agentes da Polícia
Federal  estiveram na  sede  da  empresa  citada,  em Lagarto/SE  e  constataram que  o  veículo
questionado lá se encontrava, em bom estado de conservação, apesar dos quatro anos desde a
penhora. Logo, o que houve foi o intuito de proteger o veículo penhorado, para que ele não fosse
deteriorado. Evidenciada a ausência de conduta da investigada a incorrer no tipo penal descrito.
Conduta atípica. 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.

279. Processo: JF-SOR-0005701-61.2016.4.03.6110-
INQ

Voto: 1935/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 

108/197



Ata da 674ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00087438/2017

SOROCABA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de falso testemunho (CP, art.
342) perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Sorocaba/SP. Testemunha teria faltado com a verdade
ao alegar que não lembrava de alguns pontos relevantes de seu depoimento em sede policial.
Promoção  de  arquivamento  fundada  na  ausência  de  potencialidade  lesiva  da  conduta.
Discordância do MM. Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93.
Relato testemunhal que não teve o condão de interferir no desfecho do processo. Depoimento que
em nada influenciou na decisão da causa. Ausência de indícios mínimos de má-fé ou vontade livre
e  consciente  de  ludibriar  o  juízo.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº  0005687-
77.2016.4.03.6110,  659ª  Sessão  de  Revisão,  de  19/09/2016,  unânime.  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.

280. Processo: JF/SP-0003745-88.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 1925/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO.  IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  750
MAÇOS DE CIGARRO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar suposta prática de contrabando (CP, art. 334-A), tendo em vista
apreensão,  em poder  do  investigado,  de  750  maços  de  cigarro  de  procedência  estrangeira,
desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular
importação. 2. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com base no
princípio da insignificância.  Discordância do MM. Juiz  Federal.  Remessa dos autos a esta 2ª
CCR/MPF.  3.  A natureza  do  produto  (cigarros)  impõe  maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da
bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua
comercialização  no  território  nacional.  4.  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. 5. No presente caso, observada a norma de regência,
não se revela viável o arquivamento da investigação criminal, pois a quantidade apreendida (750
maços de cigarro) supera o limite estabelecido por esta Câmara. 6. Designação de outro membro
do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

281. Processo: JF/SP-0009532-06.2014.4.03.6105-
INQ

Voto: 1942/2017 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  15  (quinze)  sementes  de  maconha
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(Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  A il.  Procuradora  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento dos autos com base na atipicidade da conduta em apuração. 3. A MM.
Juíza Federal discordou da manifestação ministerial, por entender que as sementes, ainda que
em  pequena  quantidade,  constituem  matéria-prima  para  a  produção,  em  maior  volume,  da
substância entorpecente, o que configuraria, em tese, o crime do art. 33, I, da Lei nº 11.343/2006.
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.

282. Processo: JF/SP-0013421-65.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 1940/2017 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 10 (dez) sementes de maconha (Cannabis
Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento com base na atipicidade da conduta. 3. Discordância da MM. Juíza Federal por
entender que os fatos configuram, em tese, o crime do art.  33, I,  da Lei nº 11.343/2006. 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.

283. Processo: JF/SP-0013972-45.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 1941/2017 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  15  (quinze)  sementes  de  maconha
(Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  A il.  Procuradora  da  República  oficiante
entendeu  que  a  conduta  apurada  configura,  em  tese,  o  crime  de  contrabando.  Entretanto,
promoveu o arquivamento dos autos com base no princípio da insignificância. 3. Discordância da
MM.  Juíza  Federal  por  entender  que  não  é  cabível  ao  caso  a  aplicação  do  princípio  da
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insignificância,  uma  vez  que  as  sementes,  ainda  que  em  pequena  quantidade,  constituem
matéria-prima para a produção, em maior volume, da substância entorpecente, o que configuraria,
em tese, o crime do art. 33, I, da Lei nº 11.343/2006. 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.

284. Processo: TRE/MG-INQ-0000502-
49.2016.6.13.0246

Voto: 1629/2017 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE MINAS GERAIS

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  TERMO  CIRCUNSTANCIADO.  POSSÍVEL  CRIME  ELEITORAL.  LEI  Nº
9.504/97, ART. 39, §5º, II. ARREGIMENTAÇÃO DE ELEITORES E PROPAGANDA DE BOCA DE
URNA. MPE: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV.  FATO  PRESENCIADO  POR  POLICIAIS  MILITARES.  MATERIAL  DE
CAMPANHA  APREENDIDO  NA  POSSE  DO  INVESTIGADO.  ILÍCITO  CONFIGURADO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPE PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO.  1.
Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar possível crime tipificado no art. 39, §
5º, II, da Lei nº 9.504/97, praticado, em tese, por eleitor que foi surpreendido pela polícia militar,
nas  eleições  de  05/10/2014,  arregimentando  eleitores  e  entregando  folhetos  eleitorais  de
candidato,  próximo  ao  local  de  votação.  2.  O  Promotor  de  Justiça  Eleitoral  promoveu  o
arquivamento do feito, ante a negativa de autoria, aduzindo não haver indícios probatórios que o
investigado estivesse efetivamente fazendo propaganda de boca de urna no dia da eleição. 3. O
Juízo da 246ª Zona Eleitoral de Santa Luzia/MG discordou das razões ministeriais por entender
que as provas dos autos apontam a ocorrência do crime e autoria delitiva atribuída ao investigado.
4.  Com efeito,  de  acordo  com o Boletim de Ocorrência,  o  autor  foi  abordado pelos  policiais
militares em um local  de votação,  arregimentando eleitores.  Houve apreensão do material  de
campanha que o autuado portava na ocasião e no local, o que configura, a princípio, a conduta de
propaganda de boca de urna no dia da eleição, a que se refere o art. 39, § 5º, inc. II, da Lei nº
9.504/97. 6. Arquivamento prematuro. Designação de outro membro do Ministério Público Eleitoral
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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

285. Processo: 1.20.000.001731/2016-08 Voto: 1877/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85. Ex-Gerente Executivo do
IBAMA  em  Sinop/MT  teria  deixado  de  responder  requisições  ministeriais.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Constatação de que os avisos de recebimento foram
subscritos  por  terceiros.  Segundo  entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal:  O  crime  de
desobediência  se  configura  quando demonstrada  a  clara  intenção  do  agente  de  não  cumprir
ordem emanada da autoridade pública. Para a configuração do delito é insuficiente que a ordem
não seja cumprida, sendo necessário que tenha sido endereçada diretamente a quem tem o dever
de  cumpri-la  e  que  este,  com vontade  específica  de  contrariar,  desatenda  ao  comando  (AP
633/RS, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Dje 20/02/2014). Não ocorrência do crime.
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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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

286. Processo: DPF/PPA/MS-0413/2015-INQ Voto: 1945/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
SUPOSTO  CRIME  DE  LAVAGEM  DE  DINHEIRO.  ATRIBUIÇÃO  DA  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA EM PONTA PORÃ/MS. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática
do crime tipificado no art. 1º da Lei nº 9.613/98, uma vez que, no dia 03/11/2015, a Polícia Federal
constatou a ocultação da propriedade de um veículo, que estaria registrado em nome de laranja.
2.  O il.  Procurador  da República oficiante  na Procuradoria  da República em Ponta  Porã/MS,
entendendo presentes indícios de autoria e materialidade da prática do crime de lavagem de
dinheiro, determinou a remessa dos autos ao Ofício especializado nesse tipo de delito em Campo
Grande/MS.  3.  O il.  Procurador  da  República  atuante  na  PR/MS discordou  da  remessa,  por
considerar  inexistente  qualquer  indício  de  que  o  veículo  seja  produto  ou  proveito  de  crime
antecedente,  e  suscitou  o  presente  conflito  negativo  de  atribuições.  4.  Assiste  razão  ao
Procurador da República suscitante ao entender que: A só suspeita de uma ocultação patrimonial
(mediante  registro  de  bens  em  nome  de  terceiros)  ou  de  uma  ocultação  de  movimentação
financeira (com emprego de contas bancárias de terceiros ou 'caixa 2') não é suficiente para a
definição primária de uma investigação de lavagem de dinheiro, mormente quando não se tem a
mínima noção da ocorrência  de um crime antecedente,  gerador de riqueza ilícita.  5.  A priori,
verifica-se apenas possível falsidade ideológica do Certificado de Registro e Licenciamento do
Veículo  CRLV,  inexistindo elementos de informação quanto à origem do bem. 6.  Fixação da
atribuição da PRM  Ponta Porã/MS.

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.

287. Processo: 1.23.000.003882/2016-81 Voto: 1948/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista
(CP, art. 203) em detrimento de alguns trabalhadores. Empresa de Pequeno Porte  EPP teria sido
constituída fraudulentamente apenas para ilidir  a responsabilidade laboral  de empresa privada
que é ré em Reclamação Trabalhista. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR). Ressalvando o ponto de vista pessoal, já reiteradamente manifestado de que o crime do
art. 203 do CP é da atribuição do Ministério Público Federal somente quando demonstrada lesão a
direito dos trabalhadores coletivamente considerados ou à organização geral do trabalho (e.g.,
processo nº 1.30.001.003963/2015-55, 640ª Sessão, de 04/04/2016), acompanho o entendimento
majoritário dos membros da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão segundo o precedente nº
1.13.000.000418/2016-89,  da  655ª  Sessão de  Revisão,  de  08/08/2016.  Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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288. Processo: DPF/MS-0248/2016-INQ Voto: 1482/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  fraude  no  financiamento  de  veículo  em
instituição financeira (Lei 7.492/86, art. 19), consistente na obtenção de financiamento de veículo
automotor, objeto de furto, licenciado junto ao DETRAN/MS, mediante a utilização de nota fiscal
adulterada. 2. Promoção de arquivamento fundada na ausência de fraude na apresentação dos
documentos perante a instituição financeira, mas a ocultação da origem ilícita do veículo furtado,
mediante  utilização  de  documentos  falsos  junto  ao  DETRAN/MS,  para  fins  de  licenciamento.
Autos remetidos à 2ª Câmara para fins do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. As diligências realizadas
não  demonstraram  a  inequívoca,  segura  e  convincente  ausência  de  justa  causa  para  a
persecução penal. Nenhum documento acerca do contrato de financiamento foi juntado aos autos
até agora e nenhuma testemunha foi ouvida acerca dos fatos. 4. Somente após o exaurimento das
diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir,
sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer,
de  forma  segura,  o  arquivamento  do  processo.  5.  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.

289. Processo: 1.03.000.001835/2016-95 Voto: 1920/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28). ARQUIVAMENTO PREMATURO.
NECESSIDADE  DE  DILIGÊNCIAS  PARA  ELUCIDAÇÃO  DOS  FATOS.  1.  Procedimento
investigatório instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 350 do Código
Eleitoral, uma vez que particular teria feito uma declaração falsa de domicílio para fins eleitorais.
2.  O  il.  Promotor  Eleitoral  oficiante  promoveu  o  arquivamento,  por  entender  que  não  restou
comprovada a materialidade delitiva. 3. O MM. Juiz Eleitoral da 230ª Zona Eleitoral de São Paulo
discordou do arquivamento,  considerando necessário  o  aprofundamento das investigações.  4.
Constatação de contradições entre as informações constantes na certidão da Oficiala de Justiça e
o depoimento prestado pela investigada perante a Polícia Civil.  Necessidade de realização de
novas  diligências  para  melhor  elucidação  dos  fatos,  mostrando-se  prematuro  o  arquivamento
deste  procedimento.  5.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Eleitoral  para
prosseguir na persecução penal.

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

290. Processo: 1.03.000.001843/2016-31 Voto: 1921/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28). ARQUIVAMENTO PREMATURO.
NECESSIDADE  DE  DILIGÊNCIAS  PARA  ELUCIDAÇÃO  DOS  FATOS.  1.  Procedimento
investigatório instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 350 do Código
Eleitoral, uma vez que particular teria feito uma declaração falsa de domicílio para fins eleitorais.
2.  O  il.  Promotor  Eleitoral  oficiante  promoveu  o  arquivamento,  por  entender  que  não  restou
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comprovada a materialidade delitiva. 3. O MM. Juiz Eleitoral da 230ª Zona Eleitoral de São Paulo
discordou do arquivamento,  considerando necessário  o  aprofundamento das investigações.  4.
Constatação de contradições entre as informações constantes na certidão do Oficial de Justiça e
os  depoimentos  prestados  perante  a  Polícia  Civil  acerca  do  endereço  do  investigado.
Necessidade de realização de novas diligências para melhor elucidação dos fatos, mostrando-se
prematuro o arquivamento deste procedimento.  5.  Designação de outro membro do Ministério
Público Eleitoral para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

291. Processo: DPF/VGA-00393/2014-INQ Voto: 1850/2017 Origem: GABPRM2-MFDH - 
MICHEL FRANCOIS DRIZUL 
HAVRENNE

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime contra  a  propriedade industrial  (Lei  nº  9.279/96,  art.  184,  I).
Venda de aparelhos celulares falsificados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 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.

292. Processo: 1.10.001.000046/2017-73 Voto: 1869/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada a  partir  de manifestação  apresentada,  de  forma sigilosa,  à  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  comunicando  a  existência  de  casa  abandonada,  a  qual  seria
frequentada por usuários de drogas e por pessoas portando armas de fogo. Revisão de declínio
de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  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.

293. Processo: 1.14.004.001566/2016-43 Voto: 1755/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime descrito no art. 155 do CP. Furto de uma fonte radioativa utilizada
no processo industrial de empresa particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse direto e específico da União ou de
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suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

294. Processo: 1.14.008.000033/2016-12 Voto: 1833/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de apropriação indébita (CP, art.
168). Advogado teria se apropriado indevidamente de valores pertencentes a 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.

295. Processo: 1.14.013.000123/2016-26 Voto: 1847/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE T. 
DE FREITAS-BA

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.

296. Processo: 1.14.014.000211/2016-18 Voto: 1843/2017 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando possíveis crimes de injúria e difamação contra policial militar, praticados,
em tese, pelo prefeito de Crisópolis/BA. Os fatos teriam ocorrido em meio a comício realizado no
dia  29/09/2016,  durante a campanha à reeleição do referido prefeito.  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.
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297. Processo: 1.15.000.000134/2017-07 Voto: 1871/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada a  partir  de manifestação  apresentada,  de  forma sigilosa,  à  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Noticiante alega estar sendo alvo do crime de extorsão (CP, art. 158),
praticado pelo sobrinho do homem que supostamente o abusou sexualmente na infância. 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.

298. Processo: 1.17.003.000001/2017-28 Voto: 1835/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO MATEUS-ES

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 fabricar e 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.

299. Processo: 1.19.000.000122/2017-25 Voto: 1867/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a possível prática do crime de apropriação indébita (CP, art.
168) ou de estelionato (CP, art.  171). Advogado teria se apropriado indevidamente de valores
pertencentes a 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.

300. Processo: 1.19.001.000041/2017-15 Voto: 1838/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática do crime previsto no art.  273,  §1°-B,  I,  do CP. Autuação da
pessoa jurídica investigada por comercializar medicamentos sem registro na ANVISA. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 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.

301. Processo: 1.22.000.005125/2016-89 Voto: 1845/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98). Relatório de Inteligência
Financeira   RIF,  encaminhado  pelo  COAF,  comunicando  movimentação  financeira  atípica
envolvendo o investigado.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32 da 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  (CC 113.359/RJ,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio
Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Hipótese em que os elementos iniciais
evidenciam a ocorrência de crime antecedente de competência estadual. Ausência de elementos,
no momento, capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

302. Processo: 1.22.003.000887/2016-69 Voto: 1846/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  notícia-crime  anônima.  Supostos  crimes  de  ameaça  e
constrangimento ilegal praticados por subcomandante do 36º Batalhão de Infantaria em desfavor
de  seus  subordinados.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Crimes  militares
impróprios (CPM, art. 9º, II, a). Competência da Justiça Militar. Precedentes do STF: 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.

303. Processo: 1.24.000.000159/2017-93 Voto: 1834/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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  calúnia  (CP,  art.  138).  Policial  militar  alega  que  uma mulher,  passando-se  por  sua
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esposa, teria apresentado notícia-crime falsa à delegacia da mulher,  noticiando que teria sido
agredida fisicamente por ele. 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.

304. Processo: 1.24.000.002321/2016-27 Voto: 1849/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime previsto no art.  273,  § 1º-B,  I,  do CP, ou no art.  66 do CDC.
Representantes legais de empresa privada teriam feito propaganda de produtos 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.

305. Processo: 1.25.000.004739/2016-31 Voto: 1840/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º-B, III, do CP. Pessoa jurídica autuada
pela ANVISA por produzir e comercializar produto de beleza sem as garantias quanto à qualidade
e segurança.  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.

306. Processo: 1.26.000.000284/2017-29 Voto: 1514/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Sala  de Atendimento ao Cidadão.  Suposta tentativa de crime de estelionato
contra particular (CP, art. 171 c/c art. 14, II). O noticiante recebeu telefonema de pessoa que teria
se identificado como Procurador da Receita Federal  e informado a existência do valor  de R$
78.658,45  em seu favor,  referente  a  processos do Plano  Collor,  porém para  sacar  a  quantia
deveria efetuar um depósito de R$ 1.498,80 na conta poupança de terceiro. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  O fato de o agente se identificar como Procurador da Receita
Federal  trata-se  de  mero  enredo  ardiloso  para  ludibriar  a  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
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declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

307. Processo: 1.26.001.000029/2017-76 Voto: 1837/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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 comercializar medicamento 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.

308. Processo: 1.27.000.001843/2016-08 Voto: 1841/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, 330). Estado do Piauí teria descumprido
uma decisão judicial  proferida pela 3ª Vara da Comarca de Piripiri/PI.  Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Eventual desrespeito à ordem proferida pela Justiça
Estadual. 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.

309. Processo: 1.28.000.000096/2017-26 Voto: 1513/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Suposta fraude na obtenção de empréstimo
consignado, perante instituição financeira privada, em nome de segurada do INSS. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios acerca da participação
de  servidor  público  na  prática  delitiva.  Prejuízo  suportado  unicamente  pelo  particular  e  pela
instituição financeira que concedeu o empréstimo. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de
suas  entidades.  Precedentes  STJ   Terceira  Seção:  CC  115.646/RS,  DJe  21/05/2014;  CC  nº
125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência de elementos, até o
momento, de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

310. Processo: 1.28.000.001896/2016-83 Voto: 1575/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
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NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática de crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional (Lei  7.492/86),  a partir  de representação formulada por instituição financeira privada,
informando  que  um  ex-gerente  teria  simulado  operações  através  da  reativação  de  contas
correntes de pessoas jurídicas sem movimentação, obtendo para si vantagem pecuniária de cerca
de R$ 2.000.000,00  (dois  milhões  de  reais)  em prejuízo  ao Banco  que  ressarciu  os  clientes
prejudicados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Fato que não
evidencia crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Eventual prática do crime de estelionato
(CP,  art.  171),  em  detrimento  da  boa-fé  e  do  patrimônio  da  instituição  bancária  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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

311. Processo: 1.28.000.002228/2016-73 Voto: 1752/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  previsto  no  art.  241-B  da  Lei  nº  8.069/90.  Expediente
protocolizado perante a Polícia Federal, encaminhada pela Secretaria de Estado da Segurança
Pública  do  Rio  Grande  do  Norte,  informando  notícia  anônima  recebido  por  meio  do  disque
denúncia policial, relatando a prática de abusos sexuais de crianças e adolescentes em ambiente
virtual, por meio da rede social Whatsapp. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da
2ª CCR). Não há nenhum indicativo de que o suposto crime tenha sido cometido em meios que
permitam a  transnacionalidade  delitiva,  uma  vez  que  o  mero  armazenamento  fotográfico  em
celular não determina que o delito tenha sido cometido pelo investigado através da internet e com
transnacionalidade. Ausência, até o presente momento, de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

312. Processo: 1.29.000.000233/2017-95 Voto: 1851/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível uso de documentos falsos (RG e CPF) perante empresa aérea privada.
CP,  art.  304.  Revisão de declínio  de  atribuições  (Enunciado n°  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Súmula 546 do STJ: A competência para processar e julgar o crime de uso de
documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento
público,  não  importando  a  qualificação  do  órgão  expedidor.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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313. Processo: 1.29.000.002742/2016-71 Voto: 1657/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Suposta fraude na obtenção de empréstimos
consignados, perante instituições financeiras privadas, em nome de servidor público federal do
INSS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios
acerca da participação de servidor público na prática delitiva. Prejuízo suportado unicamente pelo
particular e pelas instituições financeiras que concederam os empréstimos. Inexistência de lesão à
União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes STJ  Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe
21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência
de elementos,  até  o momento,  de informação capazes de justificar  a  atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

314. Processo: 1.29.002.000589/2016-28 Voto: 1844/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Desaparecimento de 49 (quarenta e nove) provas de redação referentes a um
vestibular promovido por instituição privada de ensino superior. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 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.

315. Processo: 1.29.020.000015/2017-12 Voto: 1832/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando possível prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Advogado
teria  se apropriado indevidamente de valores pertencentes a seu 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.

316. Processo: 1.30.001.000336/2017-24 Voto: 1865/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão.  Supostos  crimes  de  maus-tratos  (CP,  art.  136)  e  de  ameaça  (CP,  art.  147)  entre
particulares. Noticiante relatou que sua avó, que está sob os cuidados de uma doméstica e de um
motorista, estaria sendo vítima de maus-tratos e sendo medicada com remédios sem prescrição
médica.  Informou,  ainda,  que teria sofrido ameaças desse motorista  quando tentou cuidar  da
idosa. 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.

317. Processo: 1.30.017.000094/2017-08 Voto: 1511/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de ameaça, violação de domicílio e furto (CP, artigos 147, 150 e
155), praticados em empresa privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a
CCR). Possível lesão ao patrimônio de particular. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

318. Processo: 1.34.004.000015/2017-51 Voto: 1839/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º-B, do CP. Pessoa jurídica autuada pela
ANVISA por produzir e comercializar detergentes sem as garantias quanto à qualidade, segurança
e eficácia. 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.

319. Processo: 1.34.009.000307/2016-62 Voto: 1842/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PRES. PRUDENTE-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de esbulho possessório previsto no art. 9º
da Lei nº 5.741/71, tendo em vista que terceiras pessoas não identificadas teriam invadido imóvel
financiado  pelo  Sistema  Financeiro  de  Habitação   SFH.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  O dano eventualmente produzido não recai sob patrimônio da
União, ainda que o bem imóvel tenha sido adquirido através de financiamento junto ao SFH (STJ,
CC  38848,  Relator  Min.  Gilson  Dipp,  julgado  11/06/2003).  O  imóvel  não  compõe  acervo
patrimonial  da  Caixa  Econômica  Federal.  Prejuízo  a  ser  suportado  apenas  por  particulares.
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Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Precedente da
2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.34.009.000406/2016-44,  671ª  Sessão,  de  13/02/2017,  unânime.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal para
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

320. Processo: 1.34.011.000645/2016-55 Voto: 1848/2017 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.

321. Processo: 1.34.015.000598/2016-18 Voto: 1600/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Notícia de possíveis irregularidades em pleito
municipal, como abuso do direito de ação e invasão de dispositivo informático, consistentes em
representações eleitorais pautadas em posts e perfis de rede social, inseridos por terceiros sem o
consentimento dos titulares das contas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2a
CCR). Eventual ofensa a interesses particulares. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Precedente do STJ:
AGEDCC nº 201103109409, Terceira Seção, Min. Jorge Mussi, DJe 19/12/2013. 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.

322. Processo: 1.34.043.000006/2017-01 Voto: 1472/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível irregularidade em processo de seleção de professores para Instituto
Tecnológico  que  possui  natureza  de  Fundação Municipal.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O ilícito ocorreu no âmbito de interesse do Município de Osasco/SP.
Competência da Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

323. Processo: 1.29.000.003920/2016-81 Voto: 1505/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Suposto desvio de recursos públicos de grupo hospitalar, sociedade anônima,
que  presta  atendimento  pelo  Sistema Único  de  Saúde  (SUS).  Revisão  de  arquivamento  (LC
75/93, art. 62, IV). Diligências. Realizadas auditorias pela Controladoria Regional da União no Rio
Grande do Sul não foram identificadas impropriedades ou irregularidades no tocante a desvio de
verbas públicas. Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do
arquivamento.  2) Possível  crime de ameaça praticado contra o gerente de auditoria do grupo
hospitalar (CP, art. 147). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Crimes
praticados contra funcionários do hospital não causam 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
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.

Pelo Provimento do recurso

324. Processo: 1.16.000.002951/2015-92 Voto: 8628/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
POSSÍVEL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO DISTRITO FEDERAL. 1. Notícia de Fato autuada para apurar a suposta prática do crime de
desobediência (CP, art. 330) por parte de ex-Secretária da Secretaria de Atenção Básica à Saúde
do Ministério da Saúde, consistente no descumprimento de ordem judicial proferida pela 8ª Vara
Federal  da  Seção  Judiciária  de  Goiás,  na  qual  determinou  a  aquisição  e  fornecimento  de
medicamentos a particular.  2. O Coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção da PR/GO
promoveu o declínio de atribuições à Procuradoria da República no Distrito Federal, uma vez que
a investigada exercia suas funções administrativas em Brasília. 3. O il. Procurador da República
atuante no Distrito Federal, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de atribuições, por
entender que o crime teria se consumado perante o Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária
de Goiás. 4. Na 636ª Sessão Ordinária, do dia 29/02/2016, esta 2ª CCR/MPF, à unanimidade,
deliberou pela atribuição do Procurador suscitado, considerando que a ordem judicial deveria ter
sido cumprida em Goiânia/GO. 5. O il. Procurador da República oficiante na PR/GO recorreu da
decisão da Câmara, sob o fundamento de que este Colegiado teria adotado solução contrária à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Remessa dos autos à 2ª CCR para conhecimento.
6. O crime ora em análise consuma-se com a efetiva ação ou omissão do sujeito passivo, vale
dizer, no momento e no local em que se concretiza o descumprimento da ordem. Considerando
que  a  ordem  judicial  (aquisição  e  fornecimento  de  medicamentos)  deveria  ser  cumprida  em
Brasília/DF, local onde a investigada exercia suas funções, a atribuição para atuação no feito deve
ser desempenhada nesse local. 7. Nesse sentido, precedentes do STJ (CC 117.473/DF, Terceira
Seção, DJe 11/03/2013) e da 2ª CCR (Procedimento nº 1.14.004.000280/2014-89, 621ª Sessão,
de  27/05/2015,  unânime;  Procedimento  nº  1.14.000.002563/2014-03,  622ª  Sessão,  de
22/06/2015, unânime; Procedimento nº 1.20.000.001526/2015-53, 636ª Sessão, de 29/02/2016,
unânime).  8. Provimento do recurso. Reconsideração da decisão proferida na Sessão nº 636.
Atribuição da PR/DF.

Deliberação: Em sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  provimento  do
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recurso, nos termos 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

325. Processo: DPF/CZS-00026/2016-IPL Voto: 1515/2017 Origem: GABPRM1-FSF - 
FREDERICO SIQUEIRA 
FERREIRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Investigados que, visando a
obtenção  do  benefício  de  auxílio-reclusão,  teriam  apresentado  declaração  de  exercício  de
atividade rural, expedida por Sindicato, supostamente falsa. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art.  62, IV). Extrai-se dos autos que constou da declaração emitida pelo sindicato rural,  como
endereço de  residência  Seringal  Miritizal,  quando na verdade deveria  constar  Bairro  Miritizal,
localizado em perímetro urbano do município, e quanto ao início da atividade rural, o Sindicato fez
constar da declaração o período de 04/10/2004 a 09/11/2012, sendo que 04/10/2004 é a data da
aquisição do imóvel em Cruzeiro do Sul/AC pelos investigados, e 09/11/2012 é a data em que se
deu o recolhimento carcerário. Mera interpretação errônea e erro material por parte do Sindicato.
Ausência  de dolo dos investigados em ludibriar  a autoridade judicial,  tendo em vista que em
nenhum  momento  prestou  informação  falsa,  considerando  ainda  que  possivelmente
desconheceriam o teor da declaração, haja vista que ambos os investigados são analfabetos.
Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

326. Processo: SR/PF/CE-00673/2015-INQ Voto: 1953/2017 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I) ocorrido em desfavor do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE. Subtração de um aparelho utilizado pelo IBGE como
coletor e transmissor  de dados,  no valor  de R$ 109,33.  Fato que ocorreu no dia 19.09.2014.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Após diligências,  não foi  possível  colher
elementos  mínimos  de  autoria  delitiva.  Ausência  de  imagens  e  testemunhas.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

327. Processo: 1.03.000.001316/2016-27 Voto: 1465/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime eleitoral  praticado  por  Prefeito  (art.  346  c/c  art.  377,  Código
Eleitoral).  Suposta utilização de prédio de entidade conveniada com o poder público municipal
para fins eleitorais. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios de
utilização abusiva das instalações de Cooperativa pelo  investigado, que teria  comparecido ao
prédio em mera visita inserida na sua campanha eleitoral, da mesma forma que no mesmo dia
visitou  uma  escola  e  uma  cervejaria,  também  para  falar  de  suas  propostas  de  campanha.
Atipicidade da conduta investigada. Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito.
Homologação de 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.

328. Processo: 1.03.000.001834/2016-41 Voto: 1704/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime eleitoral (CE, art. 350). Requerimento de inscrição como eleitor
perante a Justiça Eleitoral com declaração de residência que por ocasião da constatação não foi
localizado pelo Oficial de Justiça. Arquivamento fundado na ausência de prova da materialidade
delitiva. Discordância do Juízo da 230ª Zona Eleitoral de Sumaré/SP. Aplicação do art. 28 do CPP
c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. A inscrição do eleitor foi indeferida. Instaurado Inquérito Policial pela
Polícia Civil de Sumaré/SP. O investigado foi localizado e prestou declarações, informando que
mudou de residência logo após o requerimento de inscrição como eleitor. De fato, o eleitor foi
localizado pela PC residindo no mesmo bairro e circunscrição eleitoral. O local indicado trata-se
de uma área de invasão Bairro Invasão Soma, o que é comum a movimentação de moradores
nesses locais.  Logo,  não há indícios nos autos que a declaração prestada perante à Justiça
eleitoral  era  falsa.  Evidenciada a ausência  de materialidade de delitiva  e  justa  causa  para  a
persecução penal. Insistência no arquivamento.

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

329. Processo: 1.11.000.000846/2016-86 Voto: 1468/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Supostas  irregularidades  no  cadastro  do
seguro-defeso  de  pescadores  artesanais  do  Município  de  Porto  de  Pedras/AL.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências preliminares realizadas pela Polícia Federal.
Inexistência de dados concretos acerca das fraudes noticiadas. 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.

330. Processo: 1.11.000.001029/2016-45 Voto: 1908/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes de estelionato, na forma tentada, e falso testemunho
perante  a  14ª  Vara  Federal  de  Alagoas.  Autor  de  ação  judicial  teria  deduzido  pretensão
absolutamente desnecessária, uma vez que requereu benefício de aposentadoria na qualidade de
segurado rural especial (pescador), sendo que, na verdade, teria exercido atividades diferentes da
pesca no Estado de São Paulo. Testemunha teria corroborado as informações falsas prestadas
em juízo pelo demandante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Tentativa de
estelionato.  Suposta  fraude  passível  de  ser  descoberta  pelas  vias  ordinárias  no  curso  do
processo, como verificado na hipótese. Eventual deslealdade processual enfrentada por meio de
regras do CPC, que prevê a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa e ainda a
punição disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução. 2) Falso testemunho. Relato testemunhal que não teve o condão de interferir  no
desfecho do processo. Depoimento que em nada influenciou na decisão da causa. Ausência de
indícios mínimos de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Precedente da 2ª
CCR:  Procedimento  nº  0005687-77.2016.4.03.6110,  659ª  Sessão de Revisão,  de  19/09/2016,
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unânime. 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.

331. Processo: 1.11.000.001088/2016-13 Voto: 1550/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º c/c art.
14), na modalidade tentada, e de falso testemunho (CP, art. 342) ocorrida em ação previdenciária.
Em sentença de improcedência, o juízo entendeu configurados os crimes de estelionato, na forma
tentada, porque a autora deduziu em juízo pretensão absolutamente desnecessária, ao requerer
benefício a que não fazia jus, e falso testemunho, tendo em vista que a testemunha arrolada
corroborou  com  informações  falsas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  A
Constituição  Federal  (art.  5º,  XXXV)  assegura  a  todos  o  acesso  à  justiça.  A  deslealdade
processual é combatida por meio da imposição de multa ao litigante de má-fé, como fez o juízo a
quo no caso. Subsidiariedade do Direito Penal. Sanção extrapenal que se mostrou suficiente para
a  prevenção  e  repressão  do  ilícito.  Orientação  nº  30  da  2ªCCR.  Quanto  ao  crime  de  falso
testemunho,  verifica-se  que  o  testemunho  foi  irrelevante  para  o  deslinde  do  feito.  Sentença
fundada em outros elementos de prova existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva
nas declarações. Não configuração de crime. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no REsp 1121653/PR, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Homologação do arquivamento.

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

332. Processo: 1.11.000.001202/2016-13 Voto: 1826/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). Suposto recebimento
irregular de benefício do Programa Bolsa Família. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Beneficiário, na época em que se cadastrou no programa, recebia um salário mínimo e, sendo
pai  de  sete  filhos,  achou que  tivesse  direito  ao benefício.  Constatação  de que o investigado
manteve seu cadastro atualizado, demonstrando que não havia intenção em fraudar o programa
do  Governo  Federal.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

333. Processo: 1.12.000.000606/2014-82 Voto: 1473/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária, consubstanciado
na diferença de rendimentos declarados ao Fisco e a movimentação financeira ocorrida entre os
anos de 2005 e 2009. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. A Receita
Federal informou que houve a decadência do direito de constituição do crédito tributário, haja vista
que os fatos geradores se consumaram nos anos-calendários 2005 a 2009. Ausência de crédito
tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Crime de natureza
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material,  cuja  ocorrência  depende da constituição definitiva  do crédito  tributário.  Aplicação do
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

334. Processo: 1.12.000.000779/2016-62 Voto: 1823/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de ameça ou contra a honra de um servidor da Universidade
Federal do Amapá  UNIFAP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Crimes que
necessitam de representação do ofendido para procedibilidade da ação penal (CP, arts. 145 e
147). A vítima deixou claro que não quer representar contra os possíveis infratores. 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.

335. Processo: 1.14.000.000464/2017-21 Voto: 1827/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando a suposta 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.

336. Processo: 1.14.000.000762/2016-31 Voto: 1619/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Suposta prática do crime de lavagem de capitais (Lei  nº
9.613/98, art. 1º). Relatório de Inteligência Financeira  RIF nº 19804, expedido pelo Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (COAF),  acerca de movimentações financeiras atípicas, de
empresa privada, realizadas no período de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016, relacionadas à
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão leste Capixaba, localizada em Colatina/ES. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV). Informações da Receita Federal  referente à empresa
constante no RIF 19804 que foi encaminhado ofício à 7ª Região Fiscal para análise. Inexistência
de investigação ou ação fiscal em curso referente à empresa, posto que nenhuma das pessoas
relacionadas  no  RIF  COAF  19804  possui  domicílio  fiscal  na  Bahia  ou  Sergipe.  Foram
encaminhadas  cópias  dos  autos  à  PRM/Eunápolis  e  ao  MPF/ES,  em  razão  da  menção  a
contribuintes naquelas jurisdições. Conforme consta no RIF, o mesmo Relatório foi encaminhado à
DPF, e MPE/BA. Não há elementos que atestem a origem ilícita dos recursos. Não há prova de
que  as  movimentações  financeiras  sejam  produto  de  crimes  antecedentes,  não  havendo
elementos de informação que atestem ocorrência do crime de lavagem de dinheiro. Ausência de
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elementos  mínimos  de  materialidade  delitiva  capazes  de  justificar  o  prosseguimento  da
persecução criminal. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

337. Processo: 1.14.000.003168/2016-00 Voto: 1506/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  conduta  ilícita  prevista  no  art.  14,  §  7º,  da  Resolução  TSE  nº
23.457/2015. Notícia de derrame de material de propaganda (santinhos) em local de votação, na
véspera de pleito eleitoral, por Prefeito candidato à reeleição. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). A suposta distribuição do material não foi objeto de flagrante e inexiste registro
de eventuais testemunhas do episódio. Ausência de elementos que justifiquem 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.

338. Processo: 1.14.000.003217/2016-04 Voto: 1949/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestações apresentadas perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, comunicando suposta ocupação irregular de unidades da Universidade Federal do
Recôncavo Baiano por estudantes mobilizados contra a PEC 241. Situação que estaria impedindo
o acesso dos demais alunos à Universidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Inexiste  nos  autos  qualquer  elemento  indicativo  de  conduta  criminosa.  Instauração  de
Procedimento Preparatório  no âmbito da Tutela Coletiva.  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.

339. Processo: 1.15.000.001552/2016-22 Voto: 1746/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Representação anônima de
possível burla aos regramentos do seguro-desemprego, atribuída a empresa privada que estaria
contratando trabalhadores sem o registro na CTPS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Diligências. Informação do MPT que a empresa, em razão do noticiado, firmou termo de
ajustamento de conduta, obrigando-se a não utilizar trabalho de menores de idade, além de se
abster de manter empregados sem o registro. A Superintendência do Trabalho e Emprego do
Ceará, informou que a Empresa noticiada foi objeto de fiscalização em agosto de 2016, não tendo
sido  verificadas quaisquer  irregularidades quanto  ao registro  de empregados ou utilização  de
trabalho infantil.  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.
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340. Processo: 1.15.000.003115/2014-81 Voto: 1875/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  notícia-crime  apócrifa,  comunicando  que  subtenente  do
Exército  e  sua  família  estariam  praticando  diversos  crimes,  entre  eles,  tráfico  de  drogas,
descaminho e obtenção fraudulenta de financiamento educacional. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Relato que não trouxe dados concretos acerca de suposto ilícito penal. Após
diligências realizadas pela Polícia Federal, nenhuma das imputações realizadas em face do militar
e  sua  família  foram  confirmadas.  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.

341. Processo: 1.16.000.000479/2017-15 Voto: 1914/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) de objetos postais que estavam no interior
de um veículo dos Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de
imagens e testemunhas. Perícia não realizada. Inexistência  de elementos mínimos de autoria
delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

342. Processo: 1.17.000.002393/2016-17 Voto: 1912/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de fraude à execução (CP, art. 179). Venda de bem penhorado
(motocicleta), por executado nos autos de execução fiscal, após a constrição judicial. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 17/06/2011. Pena máxima cominada de
02 anos de detenção. Ocorrência da 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.

343. Processo: 1.20.000.001765/2016-94 Voto: 1873/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Pessoa desconhecida prometeu encaminhar à PR/MT informações sobre possível
crime de tráfico  internacional  de drogas.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Decorridos mais de trinta dias, não houve o comparecimento do noticiante, o qual não deixou
nenhum meio  de contato.  Inexistência  de  elementos  mínimos necessários  para  dar  ensejo  e
instruir uma investigação criminal. 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.

344. Processo: 1.20.004.000094/2017-95 Voto: 1508/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima. Possível crime de trabalho escravo (CP, art. 149). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em diligência preliminar, a Polícia Federal concluiu, em
seu  relatório,  que  não  foram  encontradas  as  situações  narradas  na  VPI005/2016:  nenhum
funcionário tendo seu direito de ir e vir restrito, não havia vigilância armada, etc. 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.
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.

345. Processo: 1.21.000.002292/2016-13 Voto: 1716/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime de  lavagem de  capitais  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º).
Relatório  de  Inteligência  Financeira   RIF  nº  19804,  expedido  pelo  Conselho  de  Controle  de
Atividades Financeiras (COAF), acerca de movimentações financeiras atípicas, na ordem de R$
1.041.296,00,  em  conta  corrente  de  pessoa  física,  realizadas  no  período  de  01/01/2011  a
30/11/2015, junto a instituição financeira privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Conforme  consta  no  RIF,  o  investigado  atua  no  ramo  da  pecuária  e  também  é  sócio
proprietário  de  um escritório  que  presta  serviços  de  assistência  a  pecuaristas  e  os  recursos
recebidos e movimentados pelo mesmo tiveram a origem em venda e compra de bovinos. Os
cheques  compensados  e  pagamentos  com  cartão  foram  destinados  a  pagamentos  de
compromissos de compras de bovinos realizados pelo titular. Em que pese ter sido o investigado
indicado nos autos do IPL 0071/2015 e já denunciado em coautoria pelo crime do art. 312, caput e
§ 1º, c.c.  art.  30,  in fine,  ambos do CP  peculato-desvio, por 6 (seis) vezes em continuidade
delitiva (art.71), e instaurada ACP pelos mesmos fatos (fraudes em benefícios previdenciários),
certo é que os benefícios previdenciários concedidos fraudulentamente pelo grupo teriam gerado
cerca de R$303.512,60 (trezentos e três mil, quinhentos e doze reais e sessenta centavos) de
prejuízo à União. Sendo possível que parte desses valores tenha efetivamente ingressado nas
contas bancárias do investigado. No entanto, não há prova de que as movimentações financeiras
sejam produto  de  crimes  antecedentes,  não  havendo  elementos  de  informação  que  atestem
ocorrência do crime de lavagem de dinheiro. Ausência de elementos mínimos de materialidade
delitiva capazes de justificar o prosseguimento da persecução criminal.  Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

346. Processo: 1.22.000.000445/2017-23 Voto: 1919/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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
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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.

347. Processo: 1.22.003.000752/2016-01 Voto: 1601/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita (CP, art. 168). A União, cumprindo decisão judicial,
depositou o valor de R$ 200,00 na conta da autora de ação em que pleiteou o pagamento para
realização de exame médico. Todavia, ao se submeter à perícia judicial, a autora informou que já
havia realizado o procedimento médico pelo Sistema Único de Saúde  SUS, porém não devolveu
o valor  recebido da União.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Apesar  de a
conduta ser coincidente com a descrita no tipo penal (art. 168 do CP), ofende minimamente o bem
jurídico tutelado pela norma, assim, é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto,
consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o valor
apropriado  indevidamente  não  ultrapassa  o  limite  de  R$  10.000,00.  Homologação  do
arquivamento.

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

348. Processo: 1.23.000.001313/2016-09 Voto: 1911/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta fraude na concessão de financiamento, vinculado ao
PRONAF,  cujos recursos teriam sido empregados em finalidade diversa,  com o abandono da
atividade. Valor concedido de R$ 2.500,00. Lei nº 7.492/86, art. 20. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Conforme documentação acostada aos autos, o investigado é habitante da
zona rural de Viseu, no interior do Pará, e teria utilizado o recurso obtido em despesas pessoais,
tendo,  inclusive,  montado  um  pequeno  comércio.  Baixo  valor  financiado.  Reduzido  grau  de
reprovabilidade  do  comportamento  do  agente.  Falta  de  justa  causa  para  dar  continuidade  à
persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR/MPF:  1.23.000.001600/2016-19,  668ª  Sessão  de
Revisão, de 12/12/2016. Homologação do arquivamento.

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

349. Processo: 1.23.000.002256/2016-77 Voto: 1570/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  dos  crimes  de
desobediência (CP, art. 330) ou apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, I), pela não apresentação
de bem penhorado (veículo automotor) no bojo do processo nº 0000704-32.2015.5.08.0004, em
trâmite na 4ª Vara do Trabalho de Belém/PA, cuja guarda foi confiada ao investigado na condição
de depositário  fiel.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Oitiva  do
investigado  que  esclareceu  não  dispor  de  recursos  para  saldar  o  débito  de  R$ 2.452,42  de

132/197



Ata da 674ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00087438/2017

imediato, mas que o fará assim que sua atividade permitir. Alegou possuir filhos pequenos com
idades de 04 (quatro) e três (03) anos de idade e necessita do veículo para transportá-los uma
vez que não há serviço de táxi no local onde reside, não possuem planos de saúde e por vezes
precisa levá-los ao hospital. No entanto, o Oficial de Justiça foi recebido por sua esposa que o
informou dessas condições e ainda se propôs a dispor de outros bens para a constrição sendo
informada da impossibilidade de assim proceder. O depoimento do investigado perante o MPF foi
acompanhado da esposa que confirmou as declarações do marido. Certidão do oficial de justiça
confirma que intimou o executado por meio da esposa. Note-se que o Oficial de Justiça detinha
Mandado de Remoção no qual constava autorização para solicitar auxílio de força policial caso
houvesse resistência da parte, mas não o fez, supostamente atendendo aos apelos da esposa do
executado acerca da impossibilidade de entregar o veículo face a necessidade de sua utilização,
pois  não consta que houve qualquer empecilho para a  remoção do bem. Ademais,  conforme
termo de audiência de Praça, após apregoar por longo tempo, não houve licitantes. Logo, nenhum
prejuízo à arrematação. Assim, não restou configurado o dolo do investigado em desatender ao
Mandado Judicial visto que o bem constante do auto de remoção encontrava-se no imóvel, fato
informado ao oficial de justiça avaliador. Tampouco configura a apropriação indébita por não se
tratar de coisa alheia móvel não realizando o núcleo do tipo penal.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

350. Processo: 1.23.005.000034/2016-70 Voto: 1748/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de defraudação de penhor (CP, art. 171, §
2º, III) e contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86, art. 20). Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Notícia  da  alienação de bens dados em garantia  e  aplicação  em
finalidade diversa da prevista em lei ou contrato de recursos provenientes de financiamento junto
ao Banco da Amazônia S/A  BASA, em contrato firmado em 2008, com o fim de obter a concessão
de financiamento, vinculado ao PRONAF, destinado à construção e outros produtos correlatos à
atividade campesina. Em setembro de 2015, agentes vinculados à instituição financeira realizaram
vistoria na propriedade rural  com o escopo de acompanhar a regularidade da destinação dos
recursos  concedidos,  oportunidade  na  qual  não  foi  localizada  a  investigada,  porém,  restou
contatado que a propriedade encontra-se localizada na área indígena Apyterewa, demarcada em
2010,  que hoje  é  guardada pela  Força Nacional,  Polícia  Federal,  FUNAI  e IBAMA. A grande
maioria  saiu  sem  nenhum  tipo  de  indenização,  deixando  para  trás  pastagens  consolidadas,
plantações de cacau em produção e benfeitorias. Logo, em vista do processo de desobstrução da
área,  ficou  a  investigada  impossibilitada  de  manter-se  no  local,  não  havendo elementos  que
indiquem que a investigada deixou de aplicar os recursos obtidos mediante o financiamento na
finalidade pactuada com a instituição financeira. Ausência da provas acerca da efetiva ocorrência
dos delitos imputados. Homologação do arquivamento.

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

351. Processo: 1.23.006.000225/2015-41 Voto: 1874/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  manifestação  apresentada  por
presidente de um sindicato, narrando, entre outras coisas, que sua assinatura e carimbo vem
sendo irregularmente utilizados em declarações de atividade  rural  para  fins  de solicitação de
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benefícios previdenciários perante o INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Relato  que  não  trouxe  elementos  mínimos  necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma
investigação criminal responsável e útil.  Carência de dados concretos acerca de suposto ilícito
penal.  Mesmo  após  várias  tentativas,  tanto  via  contato  telefônico,  quanto  nos  endereços
fornecidos,  não  foi  possível  localizar  a  noticiante  para  obtenção  de  maiores  informações.
Homologação do arquivamento.

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

352. Processo: 1.24.001.000258/2014-12 Voto: 1536/2017 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Notícia acerca
de fatos praticados por Deputado Estadual decorrentes da contratação fraudulenta de terceira
pessoa, como servidora da Assembleia Legislativa da Paraíba, com vínculo trabalhista registrado
em Carteira de Trabalho, bem como da apresentação falsa de Declaração de Imposto de Renda à
Receita Federal, relativa ao referido vínculo trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Homologado pela  5ª  CCR/MPF,  do  declínio  de  atribuições  no tocante  à  suposta
malversação de recursos em face da Assembleia Legislativa. Ausência de procedimento fiscal,
encerrado  ou  em  andamento,  em  desfavor  do  investigado.  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.

353. Processo: 1.25.008.000117/2016-64 Voto: 1909/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 171, § 3º, do CP. Particular, mesmo após retomar
suas  atividades  profissionais,  teria  continuado  a  receber  valores  do  benefício  auxílio-doença.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que o benefício permaneceu
ativo por erro administrativo do INSS. Assim, embora seja devida a recomposição dos valores
auferidos ao INSS, não deve o investigado ser punido penalmente em virtude de erro ocasionado
pela Administração Pública. Homologação do arquivamento.

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

354. Processo: 1.25.011.000151/2016-80 Voto: 1830/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado a partir de e-mail encaminhado por advogado de réu em
determinada  ação  penal  (denunciado  por  integrar  organização  criminosa  que  se  dedicou  a
sistematicamente importar do Paraguai, de forma irregular, eletrônicos, anabolizantes e produtos
farmacêuticos), no qual menciona o interesse do réu em realizar colaboração premiada. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os elementos indicados no e-mail não despertaram
interesse a ponto de levar o MPF a realizar eventual acordo de colaboração premiada, haja vista
que, em relação à organização criminosa integrada pelo referido réu, as investigações produziram
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farta  gama de  provas,  que  propiciam identificar  com segurança  os  agentes  denunciados,  as
condutas imputadas e a organização hierárquica do grupo. Possibilidade de que o réu venha a ser
futuramente beneficiado, desde que aborde pontos ainda obscuros, como, por exemplo, revelar o
paradeiro  de  agentes  que  se  evadiram  ou  identificar  envolvidos  ainda  não  qualificados.
Homologação do arquivamento.

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

355. Processo: 1.28.000.001238/2012-68 Voto: 1469/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato (art. 171, § 3º, do CP). Saque
irregular de parcela de seguro-desemprego em agência da Caixa Econômica Federal. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Saque realizado mediante uso de cartão magnético com a
senha pessoal do beneficiário, em terminal de autoatendimento, em fevereiro de 2012. Ausência
de  indícios  da  autoria  delitiva.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente
exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n°
26/2016  da  2ª  CCR  (A  antiguidade  do  fato  investigado,  o  esgotamento  das  diligências
investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória potencialmente
idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP). 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.

356. Processo: 1.29.000.003946/2016-20 Voto: 1470/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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,  pela  internet.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. O endereço eletrônico fornecido
pelo denunciante não mais remete a qualquer página da internet. Publicação que não se encontra
mais disponível. Inviabilidade do prosseguimento das investigações para eventual identificação da
autoria e materialidade delitivas. Ausência de qualquer elemento para questionamento acerca da
competência para a persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

357. Processo: 1.29.002.000047/2011-41 Voto: 1956/2017 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). Suposta omissão de receitas. 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.
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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.

358. Processo: 1.29.002.000114/2007-41 Voto: 1829/2017 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). 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.

359. Processo: 1.29.008.000104/2017-27 Voto: 1507/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  fraude  à  execução  (CP,  art.  179).  O  executado  teria
negligenciado na guarda do bem (veículo FIAT/UNO MILLE, ano 1992) do qual era fiel depositário,
ensejando a desistência da aquisição pelo arrematante, tendo em vista que o bem encontrava-se
em péssimo estado de conservação, restando prejudicada a execução. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). O executado/depositário foi condenado pela prática de ato atentatório à
dignidade  da  Justiça  com  aplicação  de  multa  em  seu  patamar  máximo  (20%  do  débito  em
execução).  Ausência  de  elementos  probatórios  aptos  ao  início  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

360. Processo: 1.30.005.000517/2016-30 Voto: 1944/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Informação de que uma Universidade Federal não teria pago, de forma voluntária,
o período de licença-prêmio não gozada por um servidor público aposentado da instituição. O
servidor teve que ajuizar ação judicial para o recebimento dos valores. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Não se vislumbra na hipótese a configuração de crime, uma vez que a
negativa de pagamento mediante a incerteza de uma dívida não está prevista em tipo penal algum
do ordenamento jurídico pátrio. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

361. Processo: 1.30.014.000215/2016-52 Voto: 1950/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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ANGRA DOS REIS-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para propositura de medida cautelar de arresto
em  face  dos  denunciados  no  Inquérito  Policial  nº  0001080-09.2014.4.02.5111.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A referida medida cautelar já foi ajuizada. Perda do objeto
do presente procedimento. Homologação do arquivamento.

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

362. Processo: 1.32.000.000020/2017-78 Voto: 1466/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de apreensão arbitrária de pertences de
garimpeiros durante operação realizada pelo Exército Brasileiro. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação do Chefe do Estado Maior da Brigada de Infantaria e
Selva de que durante operação realizada pelo Exército Brasileiro, com a participação da Polícia
Federal, IBAMA e outros órgãos de fiscalização, com o objetivo de combater atos ilícitos em toda
a extensão da fronteira e prática de crimes ambientais, foram apreendidas balsas,  geradores,
compressores  de  ar,  motores,  munição  e  122g de  ouro,  os  quais  foram entregues à  Polícia
Federal. Ausência de indícios da prática de crimes. Homologação do arquivamento.

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

363. Processo: 1.32.000.001260/2016-17 Voto: 1800/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  corrupção  eleitoral  (CE,  art.  299),  atribuído  à  Deputado
Estadual ao nomear um eleitor para um cargo público sem, no entanto, exercê-lo, com a finalidade
de apoiar uma candidata nas eleições de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Procedimento iniciado por delação anônima. Relatório de diligências encetadas pelo MPF não
indicou  nenhum  ilícito  eleitoral  praticado  pelos  investigados.  Declarações  prestadas  por
funcionários  do  Gabinete  do  Deputado  Estadual  não  informaram sua  participação  nos  fatos.
Juntada de documentos acerca da nomeação e exoneração, bem como registros de frequência do
nomeado eleitor que não indicaram qualquer irregularidade. Ausência de indícios de materialidade
delitiva. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

364. Processo: 1.32.000.001320/2016-93 Voto: 1828/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação anônima, comunicando possível prática do crime
de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art.  33 c/c 40, I),  uma vez que duas pessoas estariam
traficando drogas e recrutando pessoas em uma determinada rua localizada no município  de
Pacaraima/RR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas as diligências, não
foi  possível  colher  elementos  de  prova  aptos  a  indicar  a  autoria  e  a  materialidade  delitiva
noticiada. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis. 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.

365. Processo: 1.33.000.000363/2017-03 Voto: 1917/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) de 2 compressores de ar-condicionado da
Universidade Federal  de Santa Catarina.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Ausência de vestígios, imagens e testemunhas. Inexistência de elementos mínimos de autoria
delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

366. Processo: 1.33.000.001949/2016-04 Voto: 1825/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A),  praticado,  em  tese,  por
administradores  de  empresa  privada.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Informação da Receita Federal de que não há indício de irregularidade tributária que justifique a
inclusão  da  empresa  em  programa  de  fiscalização.  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.

367. Processo: 1.34.001.000555/2017-64 Voto: 1954/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de notícia-crime anônima, comunicando possível crime tipificado
no art. 149 do CP, envolvendo três trabalhadores paraguaios. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Após  realização  de  diligência  pela  Polícia  Federal,  não  se  constatou
hipótese  de  redução  a  condição  análoga  à  de  escravo.  Ausência  de  materialidade  delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

368. Processo: 1.21.000.002081/2016-72 Voto: 1831/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Particular estaria realizando a intermediação de cobrança
de vouchers entre guias turísticos e a respectiva agência de turismo emissora do documento, na
cidade de Bonito/MS, mediante a remuneração em forma de porcentagem sobre o valor indicado
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no documento. Proprietária de agência de turismo afirmou ser vítima de constantes cobranças e
ameaças por parte do investigado. A Promotoria de Justiça de Bonito/MS, concluindo pela prática
dos crimes previstos nos arts. 8º e 16 da Lei nº 7.492/86 e no art. 158 do CP (extorsão), declinou
de suas atribuições ao MPF. O il. Procurador da República oficiante, entendendo que os fatos
narrados  configuram,  na  verdade,  possíveis  crimes  de  usura  e  extorsão,  promoveu  o
arquivamento em relação aos delitos previstos nos arts. 8º e 16 da Lei nº 7.492/86. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que o investigado adquiria vouchers de
guias turísticos que ele conhecia, bem como emprestava dinheiro a juros a pessoas conhecidas,
em típica atividade de agiotagem. Tendo em vista o limitado número de operações realizadas, não
há como reconhecer o funcionamento clandestino de uma instituição financeira. O investigado
estaria atuando como um pequeno agiota e não como banco. Assiste razão ao Procurador da
República ao entender  que o presente caso não traz elementos adequados à tipificação nos
crimes previstos na Lei nº 7.492/86, merecendo análise sob a ótica de crimes não previstos na lei
do  sistema  financeiro  nacional,  como  usura  e  extorsão,  de  atribuição  da  alçada  estadual.
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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Transação Penal)

369. Processo: 1.00.000.019738/2016-61 Voto: 1756/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: AÇÃO PENAL.  APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.  28  DO CPP.  DENÚNCIA.  DIVERGÊNCIA
ENTRE  MAGISTRADO  E  MEMBRO  DO  MPF  ACERCA DA CAPITULAÇÃO  JURÍDICA DOS
FATOS.  TRANSAÇÃO  PENAL  (LEI  9.099/95,  ART.  76).  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Denúncia recebida pela prática do crime previsto no art. 339
do Código Penal, em razão da denunciada ter dado causa à instauração do IPL nº 0571/2013,
imputando a empregado da CEF a conduta prevista no art. 312 do CP, sabendo ser ele inocente.
2. Posteriormente, após a instrução processual e apresentação dos memoriais pelas partes, o Juiz
Federal proferiu decisão desclassificando a imputação originária de denunciação caluniosa para
comunicação falsa de crime. Em consequência, dispôs o magistrado: nos termos do art. 383, § 1º,
do CPP, e diante da nuance de que o delito previsto no art. 340 do CP ostenta preceito secundário
revelador  de  apenamento  máximo  de  seis  meses  de  detenção,  converto  o  julgamento  em
diligência  para  permitir  que  o  MPF  oferte  transação  penal,  nos  termos  do  art.  76  da  Lei
9.099/1995. 3. O Procurador da República oficiante deixou de apresentar a proposta de transação
penal, por entender consumado o delito do art. 339 do Código Penal. Discordância do magistrado
e remessa do autos a 2ª CCR, por aplicação analógica do art. 28 do CPP. 4. Quando o órgão do
Ministério Público oferece a denúncia, no gozo de sua prerrogativa da independência funcional,
esgota a atividade do Parque no que tange à propositura da ação penal.  5. Ausente qualquer
hipótese de arquivamento explícito, implícito ou indireto, descabida é a remessa dos autos a esta
2ª Câmara de Revisão, já que a ela não é dado o poder de rever o conteúdo manifestação do
órgão do MPF que nega o oferecimento de proposta de transação penal. Precedentes do STF e
STJ. Precedente 2ª CCR: Processo nº 0027645-40.2014.4.02.5101, Sessão 668 de 12/12/2016,
unânime. 6. Não conhecimento da remessa.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento da
remessa, nos termos 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
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ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

370. Processo: JF/CE-0000506-51.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 1599/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo perpetrado em detrimento da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (CP, art. 157, caput, §1º e §2º, I). Carteiro motorizado foi abordado por um indivíduo
armado que o rendeu, obrigando a conduzir  o veículo até outro local,  no qual dois indivíduos
subtraíram as encomendas transportadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A
vítima compareceu à delegacia, tendo lhe sido apresentadas fotos de possíveis suspeitos, mas
nenhum foi identificado como provável autor do crime. Não foi possível consultar o sistema de
segurança  local,  pois  o  delito  fora  ocorrido  há  06  (seis)  meses  e  as  imagens  não  foram
preservadas.  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.

371. Processo: JF-CRA/MS-0000453-
78.2015.4.03.6004-APN

Voto: 1633/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE CORUMBÁ/MS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIMES DE ATRIBUIÇÃO DE IDENTIDADE FALSA PARA
OBTER VANTAGEM (CP, art. 307) E DE FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO
(CP, ART. 304 C/C ART. 297). CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. ARQUIVAMENTO
PELA PRESCRIÇÃO DO DELITO DO ART. 307. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. HOUVE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO À AUTORIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME
DO ART. 304. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório
instaurado a partir de prisão em flagrante da investigada pela prática de tráfico internacional de
drogas. Na ocasião, ela se apresentou, a servidores públicos da Polícia Federal, com nome falso,
de modo a dificultar a descoberta de sua verdadeira identidade. No ato, apresentou também uma
cédula de identidade boliviana inautêntica. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento dos autos com base na prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito do
art. 307 do CP, uma vez que a conduta de atribuição de identidade falsa ocorreu em 19/02/2011,
já tendo transcorrido mais de 4 (quatro) anos até a presente data. 3. Discordância do Juiz Federal
por entender que, com base nos fatos descritos pela própria acusação, a investigada não só
apresentou  informações  pessoais  de  uma pessoa diversa  como se  valeu  de  uma cédula  de
identidade boliviana na ocasião dos fatos. Assim, resta configurado o crime descrito no art. 304 do
CP, não restando atingida a prescrição. 4. O delito de falsa identidade (CP, art. 307) pressupõe o
fornecimento de informações falsas em relação ao conjunto de características peculiares de uma
pessoa determinada, com intuito de obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou mesmo
causar dano a outrem. Ocorre que, a utilização de documento para ocultar a sua real identidade
não descaracteriza o uso de documento falso, pois não se confunde este delito com o crime de
falsa identidade (CP, art. 307), visto que neste não há apresentação de qualquer documento, mas
apenas  a  alegação  falsa  quanto  à  identidade  (STF,  HC  103314,  Rel.  Min.  Ellen  Grace,  DJ.
24/05/2011). 5. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à posição adotada
pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  firmou  a  compreensão  de  que  tanto  a  conduta  de  utilizar
documento  falso  como a de atribuir-se  falsa  identidade,  para ocultar  a  condição de foragido,
caracterizam,  respectivamente,  o  crime  do  art.  304  e  do  art.  307  do  Código  Penal,  sendo
inaplicável a tese de autodefesa" (HC n. 295.568/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de
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Assis  Moura,  DJe  de  11/2/2015).  6.  Nos  presentes  autos,  considerando  que  a  investigada
apresentou  documento  de  identidade  no  momento  dos  fatos,  verifica-se  o  possível
enquadramento da conduta no art. 304 do CP, tornando plausível a conclusão de que a pretensão
punitiva relativa aos fatos descritos pode ainda não ter sido fulminada pela prescrição, na forma
do  art.  109,  III,  do  CP.  7.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

372. Processo: JF-CTV-0001303-90.2016.4.03.6136-
INQ

Voto: 1744/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA (CP,  ART.  168,  §  1º).  MPF:
ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 do
CPP. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática
do crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, II), tendo em vista notícia encaminhada pelo
MM. Juiz do Trabalho informando que depositário de bem penhorado não efetuou a entrega do
respectivo,  frustrando,  assim,  a  execução trabalhista.  2.  O Procurador  da  República  oficiante
promoveu  o  arquivamento  do  feito,  com  fundamento  na  ausência  de  dolo  do  investigado,
ressaltando a ausência do animus rem sibi habendi, ou seja, vontade de ter a coisa para si, já que
o indiciado informou que a venda foi desfeita e a motocicleta encontrava-se em sua garagem,
estando à disposição para sanar a questão trabalhista. 3. O Juiz Federal discordou das razões
ministeriais, aduzindo que, mesmo ciente da demanda trabalhista instaurada em seu desfavor e
da  sua  obrigação  como depositário  de  conservar  o  veículo,  o  investigado  alienou  o  veículo.
Entendeu, por fim, que a conduta praticada amoldar-se-ia melhor ao delito de fraude à execução,
descrito  no  art.  179  do  CP.  4.  Consta  dos  autos  que  o  investigado  assumiu  o  encargo  de
depositário  da moto YAMAHA, penhorada nos autos de ação trabalhista  na qual  figura como
executado. Ao ser procurado pelo Oficial de Justiça para cumprimento de mandado de remoção
do veículo  penhorado,  informou ter  vendido  a  motocicleta,  ignorando o paradeiro  da mesma.
Porém,  após o  ocorrido  e  instaurado  o  presente  inquérito,  declarou  à  autoridade  policial  em
depoimento  que  desfez  a  venda  e  que  atualmente  a  moto  encontrava-se  em sua  garagem,
pretendendo resolver a questão trabalhista e esclarecendo que não teve a intenção de prejudicar
os trabalhadores. 5. Não restou demonstrado que houve dolo do investigado em sua ação, visto
que ciente da irregularidade, buscou desfazer o negócio, demonstrando interesse em restituir o
bem. 6. A alteração da tipificação pelo Magistrado no presente caso não comporta relevância,
visto que a situação trazida enquadra-se perfeitamente ao delito de apropriação indébita descrita
no art. 168, §1º, II do CP. Ademais, o delito de fraude à execução somente se procede mediante
queixa, não cabendo atuação de ofício da autoridade. 7. 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.

373. Processo: JF-GRU-PIMP-0000197-
13.2017.4.03.6119

Voto: 1796/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 19ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
GUARULHOS/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º LEI 8.137/90). SUPOSTA
SUBVALORAÇÃO  DE  MERCADORIAS  IMPORTADAS  PARA  REDUÇÃO  DO  VALOR  DOS
IMPOSTOS E OCULTAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS, QUANTO AO
REAL IMPORTADOR  DE  BENS.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  POR  AUSÊNCIA DE
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CRIME DE
FALSIDADE  IDEOLÓGICA  AUTÔNOMO  (CP,  ART.  299)  QUE,  PELO  PRINCÍPIO  DA
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CONSUNÇÃO, NÃO PODE SER ABSORVIDO PELO CRIME TRIBUTÁRIO. REVISÃO (CPP, ART.
28, C/C A LC, ART. 62, IV). INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de notícia de fato
instaurada para apurar a ocorrência do crime previsto no art. 1º da Lei 8.137/90, tendo em vista a
subvaloração de mercadoria importadas, havendo diferença de R$ 14.296,95 entre o valor dos
impostos devidos declarados pela empresa importadora e o valor apurado pela Receita Federal.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, uma vez que o crédito
tributário não foi definitivamente constituído, não havendo justa causa para o prosseguimento da
ação.  3.  O Juízo  Federal  discordou  do  entendimento  ministerial,  realçando que,  mesmo não
havendo tipicidade para o crime contra a ordem tributária, devido à falta de constituição definitiva
do crédito, a notitia criminis não está restrita ao crime tributário, tendo ocorrido também a falsidade
ideológica quando o contribuinte não informou o real importador das mercadorias, com o intuito de
encobrir as obrigações administrativas acessórias não cumpridas. Assim, aduz que não se pode
dizer  que  o  crime de  falsidade  ideológica  foi  absorvido  pelo  crime  tributário  ou  por  eventual
descaminho, resistindo como crime autônomo. 4. A acusação pertinente ao crime de falsidade
ideológica está indissociavelmente ligada à descrição do crime contra a ordem tributária,  cuja
apuração se apresentou carente de justa causa dada a ausência de constituição definitiva do
crédito tributário na esfera administrativa.  A conduta descrita no art.  299 do Código Penal,  se
realmente  foi  praticada,  o  foi  com o propósito  deliberado de iludir  o  Fisco,  não podendo,  na
espécie,  ser  tratado  como  delito  autônomo.  As  Declarações  de  Importação  tidas  como
ideologicamente falsas somente poderiam ser utilizadas para iludir o pagamento dos tributos, ou
seja, a potencialidade lesiva de tais documentos, por assim dizer, se esgotaria em tal conduta. 5.
No presente caso, caracterizada a prática do crime tributário, uma vez que o réu promoveu a
importação  de  mercadoria  estrangeira  em  valor  subfaturado,  com  utilização  de  documentos
ideologicamente falsos, valendo-se de pessoa jurídica interposta como forma de ocultar os reais
interessados na referida transação, além de disfarçar o valor efetivamente pago pela mercadoria
internalizada. 6. Insistência no arquivamento.

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

374. Processo: JF/MOC-0003670-
47.2016.4.01.3807-NOTCRI

Voto: 1751/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de fato.  Possível  crime de estelionato previdenciário  (CP,  art.  171,  §3º).  Recebimento
indevido de benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, no período de
13/10/1993 a 01/03/2012, que teria sido obtido mediante  utilização de vínculos empregatícios
fictícios. Benefício suspenso em 2012. Investigada conta com mais de 70 anos de idade. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não cabe o acolhimento da promoção de arquivamento
com base na prescrição em perspectiva, como lançado pelo Procurador oficiante. Não obstante, o
benefício  previdenciário  foi  concedido  à  beneficiária  em  01/04/1994  e  pago  até  01/03/2012,
quando, tendo em vista a realização de procedimento administrativo, apurou-se a adulteração dos
registros  empregatícios lançados na Carteira  Profissional  da empregada e que serviram para
contagem do tempo de contribuição para fins de deferimento do benefício à época. A beneficiária
foi notificada a defender a regularidade da concessão de seu benefício, limitando-se a dizer, de
forma  manuscrita,  que  não  tinha  ciência  de  nenhuma  irregularidade.  Administrativamente  foi
determinada a devolução dos valores recebidos indevidamente. Em que pese haver indícios da
utilização de documentos ideologicamente falsos para instruírem o requerimento do benefício à
época,  inexistem  elementos  que  possibilitem  a  identificação  do  responsável  pela  suposta
adulteração  ou  da  possível  negligência  no  deferimento  do  benefício  sem a  observância  das
irregularidades  evidenciadas.  Nota-se  que  em  relação  a  um  dos  vínculos  empregatícios  foi
utilizada  para  comprovação  apenas  cópia  simples  de  ficha  de  registro  de  empregado,  com
evidente sinal de rasura quanto à data da dispensa. Além disso, em diligência externa realizada
constatou-se que houve adulteração dos registros lançados na Carteira Profissional, emitida em
09/11/1961.  Considerando  que  o  benefício  em  questão  foi  deferido  há  mais  20  anos  pela
Autarquia, forçoso reconhecer que à época a verificação da documentação comprobatória dos
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requisitos para a concessão de benefício previdenciário não ocorrida de modo diligente como nos
dias  atuais,  tampouco  sujeitava-se  à  análise  pormenorizada  dos  documentos  apresentados,
mostrando-se inviável no presente momento serem reunidos elementos concretos que possam
apontar a autoria do delito. As informações contidas nos autos não se mostram aptas a amparar a
certeza de que a investigada tinha conhecimento efetivo das irregularidades, visto que apenas
apresentou  os  documentos  no  momento  do  requerimento.  Esgotamento  das  diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea.  Ausência  de  autoria  delitiva.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR:  A
antiguidade  do  fato  investigado,  o  esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente
exigíveis  ou  a  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea,  adequadamente
sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento por
fundamento diverso.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: JF/PR/CUR-5017211-
39.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 1497/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI
Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV. CONDUTA
TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  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
encomenda,  que  pesava  35g  (trinta  e  cinco  gramas),  contendo  supostamente  sementes  de
maconha (Cannabis Sativa Linneu), oriundas do exterior. 2. O il. Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento por entender atípica a conduta ora investigada. 3. A MM. Juíza Federal
discordou da manifestação ministerial, considerando que os fatos configuram o crime previsto no
art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/2006. 4. Assiste razão à Magistrada ao entender que sob o aspecto
do elemento subjetivo,  considerando-se a quantidade de sementes apreendidas,  o  local  e  as
condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a
conduta  e  os  antecedentes  do  investigado,  a  situação  melhor  se  enquadra  na  hipótese  de
consumo pessoal. 5. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

376. Processo: JF/PR/CUR-5020954-
57.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 1494/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI
Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV. CONDUTA
TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  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
uma encomenda, que pesava 35g (trinta e cinco gramas), contendo supostamente sementes de
maconha (Cannabis Sativa Linneu), oriundas do exterior. 2. O il. Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento por entender atípica a conduta ora investigada. 3. A MM. Juíza Federal
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discordou da manifestação ministerial, considerando que os fatos configuram o crime previsto no
art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/2006. 4. Assiste razão à Magistrada ao entender que sob o aspecto
do elemento subjetivo,  considerando-se a quantidade de sementes apreendidas,  o  local  e  as
condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a
conduta  e  os  antecedentes  do  investigado,  a  situação  melhor  se  enquadra  na  hipótese  de
consumo pessoal. 5. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

377. Processo: JF/PR/CUR-5027805-
15.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 1496/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI
Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV. CONDUTA
TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  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
encomenda, que pesava 90g e 120g, contendo supostamente sementes de maconha (Cannabis
Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento por entender atípica a conduta ora investigada. 3. A MM. Juíza Federal discordou da
manifestação ministerial, considerando que os fatos configuram o crime previsto no art. 28, § 1º,
da Lei nº 11.343/2006. 4. Assiste razão à Magistrada ao entender que sob o aspecto do elemento
subjetivo, considerando-se a quantidade de sementes apreendidas, o local e as condições em que
se  desenvolveu  a  ação,  as  circunstâncias  sociais  e  pessoais,  bem  como  a  conduta  e  os
antecedentes do investigado, a situação melhor se enquadra na hipótese de consumo pessoal. 5.
Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

378. Processo: JF-RO-0011686-18.2015.4.01.4100-
INQ

Voto: 1772/2017 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE RONDÔNIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações (art.
183 da Lei 9.472/97). Particular foi preso em flagrante, na zona rural no Distrito de Extrema/RO,
na posse de um rádio e uma antena. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências.  Em  que  pese  a  realização  de  perícia  no  aparelho  apreendido,  não  foi  possível
determinar a faixa de frequência em que o rádio operava. Segundo o STF, para que se configure o
crime em tela, a prova pericial deve atestar que o aparelho utilizado opera em faixa de frequência
acima do limite  de  segurança.  Precedente:  STF,  HC 126592/BA;  Rel:  Min.  Cármen Lúcia;  2ª
Turma;  j.  24.02.2015.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Inexistência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

379. Processo: JFRS/SLI-5003726-
08.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1646/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A REITERAÇÃO  DA CONDUTA DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar a suposta prática
do crime tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de mercadorias estrangeiras
em poder do investigado. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com
fundamento no princípio da insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados (R$ 3.131,64)
estar  abaixo  do  estipulado  pela  Portaria  75/2012  do  Ministério  da  Fazenda,  que  é  de  R$
20.000,00.  3.  Discordância  do  Magistrado,  em razão  da  habitualidade  na  prática  da  conduta
delituosa  (4  Autos  de  Infração).  4.  Não  se  afigura  possível  a  incidência  do  princípio  da
insignificância no caso, devido à notícia de reiteração da conduta por parte do investigado, fato
que não se revela penalmente irrelevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6.
Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

380. Processo: JFRS/SLI-5003727-
90.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1649/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A REITERAÇÃO  DA CONDUTA DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar a suposta prática
do crime tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de mercadorias estrangeiras
em poder do investigado. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com
fundamento no princípio da insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados (R$ 116,82)
estar  abaixo  do  estipulado  pela  Portaria  75/2012  do  Ministério  da  Fazenda,  que  é  de  R$
20.000,00.  3.  Discordância  do  Magistrado,  em razão  da  habitualidade  na  prática  da  conduta
delituosa  (3  Autos  de  Infração).  4.  Não  se  afigura  possível  a  incidência  do  princípio  da
insignificância no caso, devido à notícia de reiteração da conduta por parte do investigado, fato
que não se revela penalmente irrelevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6.
Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

381. Processo: JFRS/SLI-5003754-
73.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1652/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A REITERAÇÃO  DA CONDUTA DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar a suposta prática
do crime tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de mercadorias estrangeiras
em poder do investigado. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com
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fundamento no princípio da insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados (R$ 500,65)
estar  abaixo  do  estipulado  pela  Portaria  75/2012  do  Ministério  da  Fazenda,  que  é  de  R$
20.000,00.  3.  Discordância  do  Magistrado,  em razão  da  habitualidade  na  prática  da  conduta
delituosa  (14  Autos  de  Infração).  4.  Não  se  afigura  possível  a  incidência  do  princípio  da
insignificância no caso, devido à notícia de reiteração da conduta por parte do investigado, fato
que não se revela penalmente irrelevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6.
Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

382. Processo: JFRS/SLI-5003800-
62.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1645/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A REITERAÇÃO  DA CONDUTA DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar a suposta prática
do crime tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de mercadorias estrangeiras
em poder do investigado. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com
fundamento no princípio da insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados (R$ 580,07)
estar  abaixo  do  estipulado  pela  Portaria  75/2012  do  Ministério  da  Fazenda,  que  é  de  R$
20.000,00.  3.  Discordância  do  Magistrado,  em razão  da  habitualidade  na  prática  da  conduta
delituosa (7  autos de infração com apreensão de mercadorias).  4.  Não se afigura possível  a
incidência do princípio da insignificância no caso, devido à notícia de reiteração da conduta por
parte do investigado, fato que não se revela penalmente irrelevante. 5. Precedentes do STF, do
STJ e da 2ª CCR/MPF. 6. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

383. Processo: JFRS/SLI-5003816-
16.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1651/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A REITERAÇÃO  DA CONDUTA DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar a suposta prática
do crime tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de mercadorias estrangeiras
em poder do investigado. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com
fundamento no princípio da insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados (R$ 504,90)
estar  abaixo  do  estipulado  pela  Portaria  75/2012  do  Ministério  da  Fazenda,  que  é  de  R$
20.000,00.  3.  Discordância  do  Magistrado,  em razão  da  habitualidade  na  prática  da  conduta
delituosa  (1  Auto  de  Infração).  4.  Não  se  afigura  possível  a  incidência  do  princípio  da
insignificância no caso, devido à notícia de reiteração da conduta por parte do investigado, fato
que não se revela penalmente irrelevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6.
Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

384. Processo: JFRS/SLI-5003841-
29.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1885/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A REITERAÇÃO  DA CONDUTA DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Criminal instaurada para apurar a suposta prática do
crime tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de mercadorias descaminhadas
pelo  investigado.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com
fundamento no princípio da insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados (R$ 416,70)
estar  abaixo  do  estipulado  pela  Portaria  75/2012  do  Ministério  da  Fazenda,  que  é  de  R$
20.000,00.  3.  Discordância  do  Magistrado,  em razão  da  habitualidade  na  prática  da  conduta
delituosa  (6  Autos  de  Infração).  4.  Não  se  afigura  possível  a  incidência  do  princípio  da
insignificância no caso, devido à notícia de reiteração da conduta por parte do investigado, fato
que não se revela penalmente irrelevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6.
Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

385. Processo: JF/SP-0000107-13.2017.4.03.6181-
PIMP

Voto: 1654/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL. CPP, ART. 28. CRIME DE CONTRABANDO DE
CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  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 233
(duzentos e trinta e três) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem
ilícita do produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que deve
ser dado prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de contrabando. 4. Designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

386. Processo: JF/SP-0001981-67.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 1491/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV. CRIME PREVISTO NO
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ART. 33, C/C ART. 40, I, DA LEI Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA.
CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos
da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 8 (oito) sementes de maconha (Cannabis
Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento dos autos por atipicidade material da conduta. 3. Discordância do Magistrado 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.
Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo
e  posterior  revenda  da  substância  entorpecente,  a  conduta  do  investigado  reveste-se  de
potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  que  será  devidamente  avaliada  na  instrução
processual. 5. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

387. Processo: JF/SP-0009107-71.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 1616/2017 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. 

388. 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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SALA  DE  ATENDIMENTO  AO  CIDADÃO.  PRONUNCIAMENTO  DE
PRESIDENTE  DE  CENTRAL  SINDICAL  EM  DESFAVOR  DE  JUIZ  FEDERAL,  DURANTE
MANIFESTAÇÃO  PÚBLICA,  DIVULGADA  EM  REDE  SOCIAL.  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  ART.  28  DO  CPP.  MANIFESTAÇÃO  ALEATÓRIA  DE
PENSAMENTO.  AUSÊNCIA DE  ELEMENTOS  CONFIGURADORES  DE  GRAVE  AMEÇA OU
VIOLÊNCIA.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de
manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão, informando que o Presidente
Nacional da Central Sindical CUT teria pronunciado mensagem ameaçadora contra o Juiz Sérgio
Moro,  em  vídeo  veiculado  no  Youtube,  referente  à  manifestação  pública  em  favor  de  ex-
Presidente  da  República,  de  18/03/2016,  ao  verbalizar  Nós  vamos  nos  livrar  do  Moro.  2.  A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento, ao argumento de que Não se pode
pretender tornar a opinião e a liberdade de expressão como se atitude delituosa fosse, tanto mais,
na hipótese muito especial sob exame, quando misturam-se paixões políticas  insufladas, como é
notório,  por  líderes  partidários  em  um  país  conflagrado.  Conclui,  ainda,  que  nem  todas  as
manifestações contra o juiz federal Sérgio Moro, figura tão em evidência atualmente  e a quem
publicamente procura-se culpar até mesmo pela crise econômica, atiçando-se ódios em maneira
tal que, esta sim, talvez tangencie a ilicitude -, escaparão à esfera penal, devendo-se analisar
caso a caso. 3. Discordância do Magistrado, ao fundamento de que Constam dos autos elementos
que demonstram o abuso, a invasão de zona proibida, subsumindo-se a manifestação em questão
no tipo penal do art. 344 do CP, bem como pela ausência de realização de diligências. Ressalta,
ainda, que as palavras não foram pronunciadas por pessoa simplória ou parva, mas propagadas
por uma liderança expressiva, presidente da maior entidade de representação sindical brasileira.
4. Tem-se o entendimento de que a elementar "grave ameaça" do delito de coação no curso do
processo (CP, art. 344), melhor se amolda ao conceito léxico da palavra "ameaça", acompanhada
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do adjetivo "grave", de modo que, para sua configuração, basta o prenúncio de um mal grave,
sendo indiferente o seu enquadramento como justo ou injusto (STJ: RHC 39.101/SC, Rel. Min.
Laurita Vaz,  Quinta Turma, DJe 13/05/2014). 5. O discurso supostamente levado a cabo pelo
Presidente da CUT veicula mera manifestação de pensamento e insatisfação com autoridade
judicial publicamente atuante em feitos criminais que investigam integrantes de partido político de
ampla notoriedade no país. 6. Não se pode reputar que tal manifestação pública em um comício
constitua-se  em  violência,  tampouco  em  grave  ameaça  para  favorecer,  eventualmente,  ex-
Presidente da República. Primeiro, porque o Juiz Sérgio Moro não é suscetível a esse tipo de
intimidação. Segundo, dado que o representado não se dirigiu pessoalmente ao magistrado, tendo
feito uma manifestação aleatória de pensamento, não havendo notícia de concreta moléstia ao
Juiz Moro. 7. Dessa forma, não se vislumbram os elementos que permitam o enquadramento da
conduta narrada ao crime de coação no curso do processo (CP, art. 344), tampouco no delito de
ameaça (CP. Art.  147), este último, inclusive,  considerando tratar-se de delito cuja ação penal
somente se procede mediante representação do ofendido, revelando-se acertado o arquivamento
do presente procedimento. 8. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca  Frischeisen  e  Dr.  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho.  A  advogada  Camila
Gonçalves de Oliveira (OAB: 15791/DF) acompanhou a sessão.

389. Processo: JF/SP-0014159-48.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 1714/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART.
334-A). 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 2.460 (dois mil
quatrocentos  e  sessenta)  maços de  cigarros  de  origem estrangeira,  conhecendo o  agente  a
origem ilícita do produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que
deve  ser  dado  prosseguimento  à  persecução  penal  quanto  ao  crime  de  contrabando.  4.
Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução
penal.

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

390. Processo: PRM/JAL-3427.2016.000052-0-INQ Voto: 1516/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JALES/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico
internacional  (art.  33  e  35,  ambos  c/c  art.  40,  Lei  11.343/06),  atribuídos  a  candidato  à  vice
prefeitura do Município de Pontalinda/SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Diligências.  Constatou-se  que  o  investigado  possuía  amizade  próxima  com  um  indivíduo
conhecido como traficante local, fato que já é investigado pela Polícia Civil. Suposto traficante
estaria fornecendo entorpecentes para usuários que votassem no investigado. Possível prática de
crime eleitoral já é objeto de peça de informação que visa apurar os fatos. Policiais atuantes na
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localidade informaram que o investigado não traficava, mas apenas era responsável pela guarda
dos valores movimentados pelo traficante local. Ao ser inquirido, o denunciante não esclareceu os
fatos  primeiramente  descritos  por  ele  à  Procuradoria  da  República,  afirmando  apenas  que
recebeu a notícia de que um traficante local buscava drogas no Paraguai de um informante, nada
declarando a respeito do investigado. Ausência de indícios da prática de crime internacional de
tráfico de drogas. As informações referentes ao possível crime eleitoral e ao crime de tráfico de
drogas  interno  por  parte  do  indivíduo  conhecido  na  localidade  como  traficante,  já  foram
encaminhadas aos respectivos órgãos competentes para averiguação. 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

391. Processo: 1.17.000.000680/2016-84 Voto: 555/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP,
ART, 299). INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. ATRIBUIÇÃO DE PROCURADOR
DA REPÚBLICA COM  OFÍCIO  NA PRM-GUARULHOS/SP.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  na
PR/ES para apurar possíveis crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e sonegação fiscal (Lei
nº 8.137/90, art. 1º e 2º) atribuído aos representantes legais de empresa privada pela prática de
interposição fraudulenta de terceiros no registro de operações de comércio exterior. 2. A Receita
Federal do Brasil apurou a interposição fraudulenta de pessoas para a realização de operações
de comércio  exterior,  com a  ocultação  dos  reais  adquirentes.  3.  O Procurador  da  República
oficiante  na  PR/ES entendeu  que  a  importação  supostamente  fraudulenta  ocorreu  perante  a
Alfândega de Guarulhos/SP, onde a Declaração de Importação foi registrada, local de ingresso
das mercadorias, onde se deu o desembaraço aduaneiro e a redução dos tributos, sendo apenas
a investigação administrativa dos fatos iniciado na Alfândega de Vitória/ES, por distribuição interna
de atribuições da Receita Federal, unicamente em virtude da sede da empresa autuada ser no
município  capixaba.  Com  isso,  considerando  o  local  da  apreensão  das  mercadorias  e  do
desembaraço aduaneiro, declinou da atribuição para a PRM-Guarulhos/SP. 4. O Procurador da
República oficiante na PRM-Guarulhos/SP suscitou conflito negativo de atribuições, por entender
que o presente feito guarda clara conexão com o Inquérito Policial n. 0000648-92.2015.4.02.5001,
instaurado  no  âmbito  da  circunscrição  da  PR/ES.  Ressaltou,  ainda,  que  os  fatos  narrados
denotam a consunção entre os tipos penais capitulados nos artigos 299 do CP (crime meio) e o
crime tributário do art. 1º da Lei n. 8.137/90 (crime fim), sendo o local do delito onde ocorreu a
omissão de pagamento no ato de registro da respectiva Declaração de Importação, que se dá por
meio  eletrônico,  não  tendo,  assim,  ocorrido  qualquer  conduta  criminosa  no  âmbito  da
circunscrição da PRM-Guarulhos/SP. 5. No caso ora analisado, apura-se a prática do crime de
falsidade ideológica (CP, art. 299), que se consuma, em regra, com a inserção de informações
inverídicas  no  documento,  independente  do  resultado.  Logo,  aplica-se  à  presente  hipótese  o
disposto no art.  69, I,  c/c art. 70, 1ª parte, ambos do CPP, de modo que a competência para
processar e julgar o crime em comento deve ser fixada pelo lugar da infração  onde se consumou
considerando a facilidade para angariar elementos probatórios de autoria e materialidade delitiva.
6.  Ressalte-se,  por  oportuno,  que,  apesar  de  a  Receita  Federal  não  ter  feito  referência  ao
subfaturamento das mercadorias importadas de modo a configurar possível crime de descaminho,
ainda assim a competência permaneceria em Guarulhos/SP, visto que foi lá o local em que as
mercadorias ingressaram no solo  brasileiro,  não havendo informação de apreensão em outro
local. 7. A existência do Inquérito Policial n. 0000648-92.2015.4.02.5001 em andamento no âmbito
do 5º Ofício Criminal de Vitória, em que pese tratar dos mesmos fatos (interposição fraudulenta de
pessoas), apura procedimento de importação para ocultar os reais adquirentes relativo a empresa
diversa  da  que  teria  se  utilizado  da  investigada  nesses  autos,  não  havendo  elementos  que
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permitam afirmar suposta continência sob a ótica processual penal. 8. Atribuição de Membro do
Ministério Público Federal com ofício na PRM-Guarulhos/SP.

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.

392. Processo: DPF/MS-0415/2015-INQ Voto: 1618/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

393. Processo: 1.10.001.000047/2017-18 Voto: 1596/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de furto  (art.  155 do CP).  Suposta prática em detrimento de
empresa  privada,  a  qual  teve  seus  equipamentos  locados  subtraídos  de  hospital  Estadual.
Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Prejuízo suportado por pessoa jurídica privada.
Bens furtados particulares. 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.

394. Processo: 1.13.000.002218/2016-61 Voto: 1775/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Possíveis crimes agrários,  fraudes bancárias e de falsificação de documento
público e uso de documento falso relativos a escrituras de propriedades no Cartório de Novo
Aripuanã/AM (CP, art. 297 e art. 304). Representante narra que ele e seu pai eram proprietários
de imóveis rurais no referido município e que após a venda destes os adquirentes reivindicaram a
devolução dos valores pagos sob a alegação de que os títulos de propriedade eram falsificados.
Afirma que teria descoberto mais de uma centena de escrituras falsas que seriam utilizadas como
garantias em negócios particulares com bancos. Acrescenta que recebeu um cheque no valor de
R$ 1.500.000,00 pela venda de uma parte de suas propriedades, mas que o mesmo estava sem
provisão  de  fundos.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Apesar  de  citar
textualmente a ocorrência dos delitos acima mencionados, a narrativa dos fatos releva apenas a
possível ocorrência de falsificação de documentos públicos, de ameças e, talvez, estelionato, não
havendo nada de concreto acerca do cometimento de crimes agrários ou financeiros. A citada
falsificação e uso indevido de documento público, em tese, não aponta para nenhuma violação ou
prejuízo a bem, direito ou interesse da União. Fatos que, se comprovados, violariam interesses
particulares do representante e de seu genitor. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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395. Processo: 1.21.000.002037/2016-62 Voto: 1573/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NAVIRAÍ-MS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (art. 171, §2º, CP). Cheques de bancos privados e
da CEF apreendidos em cumprimento à decisão judicial e depositados pela Justiça Federal, os
quais foram devolvidos por falta de provisão de fundos ou por terem sido sustados pelo emitente.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Impossível afirmar que os emitentes dos títulos
de crédito tinham intenção de fraudar a União, visto que esta não era a beneficiária do título.
Prejuízo, que em tese, seria 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.

396. Processo: 1.22.000.004754/2016-91 Voto: 1543/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Representação enviada pelo Juizado Especial  Cível/Criminal  da Comarca de
Betim/MG.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Associação  Brasileira  de  Apoio  aos
Aposentados,  Pensionistas e Servidores Públicos- ASBP estaria ludibriando idosos com falsas
promessas para obtenção de benefícios previdenciários em ações judiciais. Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Prejuízo  suportado  por  particulares.  Referida  entidade  já  foi
investigada  no  bojo  de  outros  procedimentos  por  condutas  análogas,  envolvendo  outros
aposentados, nos quais houve homologação do declínio por este Colegiado. 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.

397. Processo: 1.23.000.003046/2016-04 Voto: 1593/2017 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.

398. Processo: 1.23.001.000109/2017-33 Voto: 1501/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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.

399. Processo: 1.24.000.001919/2016-07 Voto: 1594/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta divulgação de produto 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 produtos 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 produto.
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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

400. Processo: 1.25.000.000428/2017-84 Voto: 1544/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Ofício da Receita Federal em Novo Mundo/MS. Possível crime de estelionato (art.
171, §2º, I, CP). Suposta alienação, por pessoa jurídica de direito privado, de bem já alienado
fiduciariamente em garantia (art. 66-B, §2º, Lei 4.728/65). 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.

401. Processo: 1.25.002.000026/2017-60 Voto: 1558/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato. Documentos/informações extraídos de Procedimento Preparatório. Possível crime
de estelionato (art. 171, CP). Suposta oferta irregular de cursos de pós-graduação e extensão por
instituições  sem credenciamento  junto  ao  MEC.  Diplomas emitidos  por  outras  instituições  de
ensino superior em benefício da instituição descredenciada não possuem validade de certificação,
contribuindo na lesão aos consumidores. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Por
meio de Informação, o Ministério da Educação esclareceu que não lhe compete atuar no sentido
de fiscalizar, aplicar penalidades ou mesmo desativar ou descredenciar entidade não educacional
que não oferte curso superior e que oferte apenas cursos livres, haja vista que não compõe o
Sistema  Federal  de  Ensino  como  IES  credenciada  pelo  MEC.  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 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.

402. Processo: 1.30.001.000907/2017-21 Voto: 1809/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.
Comunicação  acerca  da  possível  prática  do  crime  de  injúria  racial  (CP,  art.  140,  §  3º),  por
participante de programa de reality show. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª
CCR).  Delito de Ação Penal Privada. Inexistência de indícios de prejuízo a bens,  serviços ou
interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

403. Processo: 1.30.001.000923/2017-13 Voto: 1797/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação de particular noticiando possível  prática do
delito  tipificado  no  art.  150,  CP,  tendo  em  vista  uma  suposta  tentativa  de  invasão  de  sua
residência  após ter  protestado  que  um advogado,  supostamente  ligado à milícia,  não estaria
efetuando  o  pagamento  dos  valores  relativos  ao  aluguel  de  um  imóvel  de  propriedade  do
representante.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Prejuízo
suportado por particular. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico
da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

404. Processo: 1.30.004.000021/2017-57 Voto: 1613/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPERUNA-RJ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais   APAE/Itaperuna  acusa  o  seu  Presidente  de  cometer  supostos  fatos  ilícitos  na
gestão da instituição. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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.

405. Processo: 1.30.005.000051/2017-53 Voto: 1587/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima perante a Procuradoria em Niterói/RJ. Possível uso de
drogas ilícitas (art. 28, Lei nº 11.343/2006) nos campi Gragoatá e Valonguinho da Universidade
Federal Fluminense. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 - 2a CCR). 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.  Precedente  desta  2ªCCR:  Procedimento  nº
1.34.038.000076/2016-40, sessão nº 668 de 12/12/2016. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

406. Processo: 1.30.009.000328/2016-27 Voto: 1597/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  representação  sigilosa  formulada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, a qual relata pertubação alheia mediante abuso de sinais acústicos e
instrumentos sonoros, em desfavor da Assembleia de Deus Congregação Marinha, no município
de São Pedro da Aldeia/RJ. 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.

407. Processo: 1.32.000.001306/2016-90 Voto: 1604/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Ocupação irregular de cargo público
estadual na vaga de portador de necessidades especiais. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Indivíduo, dentista, aprovado em concurso público como portador de necessidades
especiais,  estaria atuando, concomitantemente,  no Exército  brasileiro,  em atividade que exige
esforços físicos diários incompatíveis com as limitações inerentes à sua condição. Crime que, em
tese,  teria  sido praticado em prejuízo do Estado de Roraima, visto  que a vaga é oriunda de
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concurso  público  estadual.  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.

408. Processo: 1.34.001.007161/2016-56 Voto: 1500/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

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.

409. Processo: 1.34.016.000134/2017-74 Voto: 1798/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

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.

410. Processo: 1.34.043.000076/2017-51 Voto: 1611/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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 (art. 171, CP). Representante informa que realizou aquisição de passagens
aéreas por meio da empresa privada e não as recebeu. Afirma que lhe foram encaminhados
comprovantes de reserva falsos.  Revisão de declínio (Enunciado nº  32 da 2ª CCR).  Prejuízo
restrito ao particular. 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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

411. Processo: 1.34.043.000088/2017-86 Voto: 1934/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  feita  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão em que o representante relata que recebeu contato, via aplicativo WhatsApp, no qual
uma pessoa afirma sentir desejo sexual e praticaria atos sexuais contra meninas de 12 a 14 anos.
Possível  confissão  quanto  à  prática  do  crime  de  estupro  de  vulnerável  (CP,  art.  217-A)  ou
contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor (art. 61 da Lei de Contravenções Penais
Decreto-lei n. 3.688/41). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de transnacionalidade
da conduta. 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). Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades. Enunciado nº 37 da 2ª CCR: Não é atribuição do Ministério Público Federal
a persecução penal de contravenções penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

412. Processo: 1.23.000.001266/2016-95 Voto: 1915/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. 1) Suposta prática de crimes contra a ordem tributária. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Existência de Notícia de Fato (NFC 1.23.000.000304/2017-73) que
apurou  os  mesmos  fatos,  tendo  constatado  a  prática  de  crimes  fiscais,  já  havendo  sido
apresentada a respectiva denúncia. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do
arquivamento. 2) Supostos crimes na administração de empresa privada. Notícia de fato autuada
a partir de representação dos atuais administradores de pessoa jurídica de direito privado contra
os  seus  antigos  administradores.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  A
representação relata diversos fatos que, se confirmados, configuram crime contra o patrimônio da
referida empresa praticados na sua administração. Prejuízo suportado pelo particular. Inexistência
de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas.  Eventual  caracterização  de  crime  contra  o  patrimônio  de
empresa privada, de competência da Justiça Estadual. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

413. Processo: DPF/AM-00026/2016-INQ Voto: 1564/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de invasão de terras públicas (art. 20, lei 4.947/1966).
Suposta invasão de terreno do Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE). Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O denunciado buscou a concessão administrativa de uso do
bem público, o qual estava abandonado pelo ente. Imóvel ficou ocupado apenas por 36 dias, até a
fiscalização  do  IBGE,  restando  demonstrada  a  intenção  de  conservá-lo  e  afastar  possíveis
usuários  de  drogas  e  criminosos.  Eventuais  prejuízos  causados  pelo  investigado  devem  ser
apurados  pela  via  da  responsabilidade  civil,  uma  vez  que  não  foi  praticada  conduta  que
lesionasse o bem jurídico tutelado na seara criminal. Ausência de dolo. 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.

414. Processo: DPF/JFA-00567/2013-INQ Voto: 1717/2017 Origem: GABPRM2-TCA - THIAGO 
CUNHA DE ALMEIDA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de veiculação de imagens contendo pornografia infantil
(Lei 8.069/90, art. 241-A). Indivíduo teria enviado imagens de pornografia infantil por meio do site
de  relacionamentos  Orkut.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Usuário identificado enviou imagens a partir de máquina pertencente à sua antiga empregadora.
Laudo pericial  não possibilitou identificar de forma segura a idade dos envolvidos nas cenas.
Novas perícias. Análise das imagens, CAC e FAC do investigado não identificaram registro de
antecedentes  criminais  em seu  nome.  Novo  laudo  também não possibilitou  afirmar  de  forma
inequívoca que as imagens presentes na mídia tratavam-se de criança ou adolescente. Ausência
de materialidade. Inexistência, até o presente momento, de elementos mínimos necessários para
justificar o prosseguimento da investigação criminal. Ausência de diligências que possam alterar o
cenário probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

415. Processo: DPF/RO-0418/2016-INQ Voto: 1754/2017 Origem: GABPR4-RPT - 
REGINALDO PEREIRA DA 
TRINDADE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial.  Crime de furto, na modalidade tentada, com rompimento de obstáculo e em
concurso de agentes, cometido em detrimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(CP, art. 155, §4°, incisos I e IV c/c art. 14, II). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Funcionário da empresa, na manhã seguinte ao delito, identificou a janela do banheiro masculino
quebrada. Foi constatado que os meliantes não chegaram a entrar na agência, nada tendo sido
subtraído do local, gerando tão somente avaria do vidro da janela e 2 (dois) cadeados cerrados.
Ausência de elementos suficientes para identificar a 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.

416. Processo: SR/DPF/MG-01703/2015-INQ Voto: 1614/2017 Origem: GABPR17-FPBN - FELIPE 
PEIXOTO BRAGA NETTO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir do recebimento de Representação Fiscal para Fins Penais,
em  razão  da  existência  de  indícios  da  práticas  dos  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária  (CP,  art.  337-A) e fiscal  (Art.  1º,  I,  da Lei  n.  8.137/90).  O contribuinte,  pessoa
jurídica, deixou de recolher, mediante desconto, durante todo o ano de 2007, as contribuições dos
segurados, incidentes sobre verbas de natureza salarial a empregados, omitindo tais pagamentos
nas folhas de pagamento e guias de recolhimento de FGTS e GFIP. Tais condutas geraram a
lavratura dos DEBCAD's 37.317.258-3, 37.317.257-5 e 37.317.259-1. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme informações dos autos, o DEBCAD 37.317.259-1 foi liquidado
por guia, estando o crédito extinto pelo pagamento. Em relação aos DEBCAD's 37.317.258-3 e
37.317.257-5, não houve ainda a constituição definitiva do crédito tributário, conforme informação
da Receita Federal, estando o débito pendente de julgamento junto ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais  CARF. Desse modo, considerando o sobrestamento, há falta de justa causa
para a persecução penal, uma vez que não há lançamento definitivo do crédito tributário, estando
a exigibilidade do crédito suspensa até o julgamento final do recurso. Súmula Vinculante n. 24 do
STF. Aplicação analógica do Enunciado n. 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.

417. Processo: SRPF-AP-00087/2016-INQ Voto: 1861/2017 Origem: GABPR5-EPAA - 
EVERTON PEREIRA AGUIAR 
ARAUJO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: MATÉRIA: Inquérito Policial. Denúncia anônima. Possível crime de contrabando (CP, art. 334-A).
Indivíduo estaria  contrabandeando cigarros em sua residência  e exercendo atividades ilícitas,
visto  que  adquiriu  bens  de  valores  exorbitantes  e  ostenta  condições  incompatíveis  com sua
situação  econômica.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Monitoramentos na residência do investigado constataram que ele entregou uma mala grande a
outro indivíduo, porém como o carro deste estava próximo ao dos agentes foi inviável segui-lo
sem que percebesse, o que frustraria prematuramente a investigação. Em outra oportunidade o
investigado entregou um bolo  de dinheiro  a  indivíduo  não identificado,  que  foi  seguido  pelos
agentes até um bar próximo. Entretanto, em pesquisa realizada no ASSPA, verificou-se que o
valor é referente à venda do veículo do investigado, não havendo evidência de atividades ilícitas
na movimentação financeira. Investigado é proprietário de uma empresa, inclusive trabalhou em
2014,  sem  vínculo  efetivo,  na  Assembleia  Legislativa  do  Amapá,  motivo  que  justificaria  os
supostos  gastos  vultosos.  Inexistência  de  indícios  de  venda  de  cigarros  contrabandeados.
Ausência de autoria e materialidade. Atipicidade da conduta. 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.

418. Processo: SRPF-AP-00190/2015-INQ Voto: 1569/2017 Origem: GABPR5-EPAA - 
EVERTON PEREIRA AGUIAR 
ARAUJO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de falsificação de documento público (CP, 297, § 1º) e uso de
documento falso (CP, art.  304). Falsificação e uso de Carteira de Habilitação Marítima (Arrais
Amador)  por  três  indivíduos.  Revisão  de arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  1)  Uso  de
documento falso. Particular adquiriu documento através de despachante que garantiu a legalidade
do documento. Diligências. Laudo pericial confirmou a falsidade do documento. Fato já apurado
em inquérito arquivado em âmbito estadual por ausência de dolo do investigado. Princípio do ne
bis  in  idem.  Aplicação  do  enunciado  nº  571.  2)  Uso  de  documento  falso.  Particular  adquiriu
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documento através de dois  indivíduos que se apresentaram como integrantes da Marinha do
Brasil  e  promoveram curso  profissionalizante  para  a  obtenção  de  carteira  de  Arrais  Amador.
Investigado afirmou desconhecer a falsidade. Diligências. Laudo pericial confirmou a falsidade do
documento. Declarações dadas são coerentes e verossímeis, comprovando que o investigado foi
enganado.  Ausência  de  dolo.  Homologação  do  arquivamento.  3)  Uso  de  documento  falso.
Particular adquiriu documento através de despachante que garantiu a legalidade do documento.
Submissão a todos os procedimentos necessários, inclusive exame psicotécnico e pagamento de
taxas. Diligências. Laudo pericial confirmou a falsidade do documento. Declarações dadas são
coerentes e verossímeis, comprovando-se que foi enganado. Ausência de dolo. Atipicidade da
conduta.  Homologação do arquivamento.  4) Falsificação de Documento Público.  Suboficial  da
Marinha que flagrou a suposta falsidade afirma que, os investigados citaram um despachante
como  o  responsável  pela  intermediação  das  carteiras  de  habilitação.  Em  oitiva,  o  citado
despachante  afirma  não  conhecer  nenhum fato  ou  procedimento  acerca  de  tais  documentos
falsificados,  tampouco  pessoas  envolvidas  com falsificações.  Investigados,  que  conhecem tal
despachante, afirmaram não ser ele o responsável pela intermediação de suas carteiras falsas.
Ausência de autoria. Homologação do arquivamento.

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

419. Processo: 1.11.000.000088/2017-87 Voto: 1753/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  furto  (CP,  art.  155)  na  Universidade  Federal  de  Alagoas.
Subtração  de  12  (doze)  processadores  de  computador  do  anexo  do  Centro  de  Educação  e
Coordenação Pedagógica da referida universidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Não  houve  gravação  de  imagens  devido  ao  corte  de  fios  no  equipamento  de
armazenamento. A chave da sala havia sumido um dia antes do ocorrido. Não havia sinais de
arrombamentos das janelas ou das portas. Não se logrou identificar a autoria delitiva, tampouco
se vislumbra outras diligências possíveis  a esse intento,  pois a demora em informar tal  ilícito
inviabilizou a realização de exame pericial e papiloscópico no local dos fatos. Esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/20161  da  2ª  CCR.  Homologação  do
arquivamento.

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

420. Processo: 1.12.000.000750/2016-81 Voto: 1726/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício enviado pelo Corregedor Regional do Departamento
de Polícia Federal  no Amapá, o qual encaminhou cópia de Verificação Preliminar de Inquérito
VPI. A referida investigação inicial instaurou-se com a finalidade de verificar a procedência de
informação acerca de suposto esquema criminoso, com participação de servidores da Receita
Federal do Brasil e de cooperados da Cooperativa de Garimpeiros do Lourenço, envolvendo uma
possível máfia de loterias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Após uma nova
oitiva  do  denunciante,  a  autoridade  policial  federal  não  encontrou  elementos  mínimos  que
possibilitassem a continuidade de qualquer persecução penal, por ausência de fato determinado e
de  linha  viável  de  investigação.  Narrativa  truncada do  noticiante  não  permitiu  a  identificação
mínima  dos  fatos  e  pessoas  que  supostamente  cometeram  atos  ilícitos.  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.

421. Processo: 1.12.000.000752/2016-70 Voto: 1563/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de invasão de terras públicas (art. 20, lei 4.947/1966).
Noticiante informa a possível  invasão de suas terras. Processo de regularização da posse da
companheira do noticiante junto ao IMAP. Inexatidão em relação as dimensões de seu terreno,
bem como de outros posseiros. Cessação das ameaças. Possível turbação da posse. Revisão de
arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Delito  não chegou a ser  consumado.  Conflito  individual
referente a delimitação da propriedade. Autoria e materialidade não configuradas. 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.

422. Processo: 1.12.000.000879/2016-99 Voto: 1598/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de furto (CP, art. 155) perpetrado contra a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Subtração de encomenda registrada, praticada no
pátio da Diretoria Regional dos Correios em Macapá. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Não se verificou vestígios disponíveis para análise pericial nem possíveis testemunhas.
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.

423. Processo: 1.12.000.001096/2016-22 Voto: 1566/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90). Divergência entre os
rendimentos informados por particular ao Fisco e a movimentação financeira entre os anos de
2005  e  2009,  assim  como ocultação  dos  reais  valores  de  bens  imóveis.  Fatos  apurados na
Operação Mãos Limpas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de
procedimento administrativo fiscal (PAF) de constituição definitiva do crédito tributário em face do
investigado,  tampouco  de  representação  fiscal  para  fins  penais  na  Procuradoria/AP.
Impossibilidade  de  lançamento  do  crédito  tributário  na  seara  fiscal.  Decadência  em  âmbito
administrativo. Aplicação analógica da Súmula Vinculante nº 24 do STF. 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.

424. Processo: 1.13.000.002220/2016-30 Voto: 1771/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa na Sala de Atendimento ao Cidadão. Possíveis crimes de
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descaminho, sonegação fiscal, evasão de divisas, dentre outros, praticados por duas empresas
fabricantes de ar-condicionado no estado do Amazonas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Alegações genéricas requerendo que fossem oficiados órgãos fiscais e trabalhistas,
desacompanhadas de documentação apta minimamente a ampará-las. Solicitação encaminhada
ao representante para que enviasse mais informações sobre o caso de modo a consubstanciar o
início de uma investigação, a qual não foi respondida. Inexistência de elementos mínimos que
comprovem as  supostas  irregularidades.  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

425. Processo: 1.15.000.003090/2016-88 Voto: 1547/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato majorado (CP, art.  171,  § 3º).  Investigada teria
recebido indevidamente aposentadoria rural por idade. Constatação feita a partir de apurações da
Operação Mônaco, efetuada pela Força Tarefa Previdenciária. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências. Durante operações da força tarefa a segurada afirmou não residir
mais em área rural e que seu marido não exerce atividades agrícolas e que ela trabalha com
rendas  e  bordados.  O  Presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  confirmou  que  as
informações prestadas pela segurada no momento da concessão do benefício são verídicas no
sentido de ela exercia atividade rurícula. Benefício concedido no bojo de processo judicial, onde
restou  comprovado  sua  qualidade  de  trabalhadora  rural,  através  de  provas  documentais  e
testemunhais.  Trabalhadora residiu em área rural  e exerceu suas atividades agrícolas durante
tempo  suficiente  para  a  concessão  do  benefício.  Ausência  de  tipicidade.  Inexistência  de
informações capazes de justificar 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.

426. Processo: 1.15.002.000457/2016-91 Voto: 1715/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330). A Caixa Econômica
Federal  teria  desobedecido  determinação  judicial  quanto  à  retirada  do  nome  de  cliente  dos
cadastros de proteção ao crédito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a
agência  da  CEF  responsável  informou  que  já  havia  sido  retirada  a  inscrição  de  dívida  dos
cadastros de proteção ao crédito. Igualmente, o SPC e o SERASA informaram não constar de
seus bancos de dados inscrição negativa em nome da parte. Ausência de outros prejuízos ao
indivíduo, tendo em vista a existência de outras inscrições anteriores de débitos. Ausência de
justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Atipicidade  da  conduta.  Ausência  de  dolo.
Homologação do arquivamento.

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

427. Processo: 1.16.000.000037/2017-79 Voto: 1708/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Cidadão peruano alega ter recebido tratamento
discriminatório durante atendimento para perícia médica na agência do INSS de Planaltina-DF
((Lei  nº  7.716/89).  Após longo período  na fila,  foi  solicitado  ao representante,  na  ocasião do
atendimento, que ele apresentasse a cédula original de sua identidade peruana. Quando retornou
com o documento exigido, a gerente da autarquia teria se recusado a ajudá-lo a preencher os
dados necessários nas fichas de atendimento. Diante desses fatos, alega ter sido discriminado e
humilhado  com o  tratamento  que  lhe  foi  dispensado pela  gerente  da  agência  previdenciária.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  A exigência do documento de identidade
original é procedimento de praxe para o atendimento em órgãos públicos. Igualmente, a ausência
de auxílio  para preenchimento dos documentos necessários não constitui  crime.  Noticiante  já
comunicou os fatos à Defensoria Pública,  que poderá apreciar  a questão sob a ótica cível  e
administrativa. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

428. Processo: 1.16.000.000538/2017-55 Voto: 1783/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Narra  a
representante que instituição de ensino técnico aparentemente estaria comercializando diplomas
do curso de Técnico em Saúde Bucal para bacharéis em odontologia devido ao fato de permitir o
aproveitamento  de  disciplinas  do  curso  superior  de  odontologia.  Segundo  a  noticiante,  tal
aproveitamento feriria os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e moralidade, visto
que bacharéis em odontologia estaria utilizando deste diploma ideologicamente falso  já que não
teriam cursado as disciplinas na instituição de nível técnico  para ingresso no serviço público no
cargo de técnico de saúde bucal em diversos entes estatais. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Normatização do curso de saúde bucal não veda o registro de bacharéis em
odontologia  como técnicos,  desde  que  sejam portadores  do  diploma específico.  Ausência  de
indícios mínimos de materialidade de falsidade ideológica ou mesmo de uso de documento falso
perante  órgãos  federais.  Encaminhamento  de  cópia  da  representação  a  um  dos  ofícios  de
Educação da Procuradoria da República no Distrito Federal para que, havendo comprovação de
atuação  em  desconformidade  com  as  diretrizes  legais,  sejam  os  fatos  apurados  na  esfera
criminal. Falta de justa causa para persecução penal. Arquivamento que não gera coisa julgada
(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.

429. Processo: 1.17.002.000207/2016-87 Voto: 1730/2017 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 documentação encaminhada pela Promotoria de Justiça de
Barra de São Francisco/ES, em que se relata possível prática de crime de falso testemunho nos
autos de ação previdenciária que tramitou perante o Juízo Estadual investido na jurisdição federal.
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.
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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.

430. Processo: 1.17.003.000016/2017-96 Voto: 1555/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO MATEUS-ES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais. Possível crime contra
a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, II e 2º, II). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Representante legal de pessoa jurídica de direito privado teria, em tese, sonegado
tributos no valor total de R$ 6.857,23. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o
limite de R$ 10.000,00,  em decorrência do art.  20 da Lei  nº  10.522/02.  Precedentes do STJ:
EREsp 1230325/RS, Rel. Min. Gurgel De Faria, Terceira Seção, DJe 05/05/2015; AgRg no RHC
54.568/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/05/2015; HC 307.791/SP, Rel. Ministro
Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJe  17/03/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Rel.  Min.  Maria
Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Homologação do arquivamento.

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

431. Processo: 1.20.000.000944/2015-23 Voto: 1542/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Representação sigilosa.  Sala de atendimento ao Cidadão. Suposta oferta de
cursos de nível  superior por instituição de ensino, em desacordo com a legislação pertinente.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  A instituição  oferta  cursos
regulares, em sistema modular, com aulas de 15 em 15 dias, com duração de 1 ano e meio.
Funcionários relatam que a presença física dos alunos é indispensável para obtenção do diploma.
Ausência de tipicidade. Inexistência de informações capazes de justificar 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.

432. Processo: 1.20.006.000091/2015-70 Voto: 1787/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUÍNA-MT

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado por manifestação, em reunião na Procuradoria de
Mato Grosso, de pessoa interessada em realizar delação premiada. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Teste de prova realizado após a reunião concluiu pela negativa de prova.
Desnecessária a continuidade deste procedimento, uma vez que o teste de prova teve resposta
negativa, bem como inexiste qualquer contato frutífero com a parte desde agosto de 2016. Perda
de objeto. Homologação do arquivamento.

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

433. Processo: 1.21.001.000304/2016-57 Voto: 1781/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima protocolada perante a Procuradoria da República em
Dourados/MS.  Possíveis  crimes  de  estelionato  majorado,  improbidade  administrativa,  falso
testemunho/falsa perícia e falsidade ideológica. Representante narra a prática de tais crimes, uma
vez que indivíduo estaria recebendo indevidamente benefício previdenciário em razão da morte de
sua genitora, na condição de seu dependente em razão de falsa incapacidade. O noticiante afirma
que  o  representado  não  seria  deficiente  mental,  conforme  constato  em  Ação  de  Interdição.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). O representante narra diversas situações
cotidianas para questionar a incapacidade do beneficiário, como atividade corriqueiras simples,
impressões pessoais retiradas de uma página de rede social e investigação policial a pedido da
13ª Promotoria de Justiça de Dourados/MS, na qual foram realizadas diligências policiais e oitiva
de diversas pessoas que não apuraram qualquer irregularidade. 1) Suposta fraude em ação de
interdição não é de atribuição do Ministério Público Federal, uma vez que se trata de ação civil
julgada pelo Poder Judiciário Estadual. Apuração em curso no Ministério Público do Estado de
Mato Grosso do Sul. 2) Obtenção fraudulenta de benefício previdenciário. Denúncia efetivada pelo
representante  na  ouvidoria  da  Previdência  Social.  Fatos  já  são  de  conhecimento  do  órgão
previdenciário,  que,  se  averiguar  irregularidades  poderá,  de  ofício,  apurá-las  no  âmbito
administrativo, remetendo suas conclusões à Procuradoria da República para análise e eventual
responsabilização criminal. 3) Ausência de justa causa para a instauração de investigação criminal
antes que o órgão previdenciário conclua os possíveis procedimentos administrativos pertinentes.
Inexistência de informações capazes de justificar 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.

434. Processo: 1.21.004.000036/2016-43 Voto: 1552/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CORUMBA-MS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Instaurado  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins
Penais.  Apreensão  de  30  (trinta)  litros  de  gasolina  desacompanhada  de  documentação
comprobatória de sua regular importação. Material avaliado em R$ 44,70, cujos tributos totalizam
R$ 22,35. Possível crime de contrabando (CP, art. 334-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Documentação  encaminhada  pela  Receita  Federal  noticia  que  a  gasolina  foi
apreendida em assentamento da cidade em que houve a apreensão, não havendo elementos
mínimos que comprovem que o combustível era ilicitamente importado da Bolívia. Ausência de
indícios  de  habitualidade  delituosa  por  parte  do  investigado.  Aplicação  do  Princípio  da
insignificância. 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.

435. Processo: 1.21.004.000059/2015-77 Voto: 1786/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CORUMBA-MS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

436. Processo: 1.22.000.001002/2016-79 Voto: 1709/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º).
Investigada teria recebido indevidamente benefício de pensão por morte. Concessão facilitada por
02 servidores do INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. 1) Quanto
à primeira servidora foi constatada a ausência de dolo. Concessão baseada em dúvida quanto à
normativa  aplicada  ao  caso.  Análise  do  Processo  administrativo  disciplinar  permite  a  mesma
conclusão. Aplicada suspensão por 30 dias. Punição administrativa se mostra suficiente para a
tutela  dos  bens jurídicos.  2)  Quanto  ao  segundo  servidor.  Processo  administrativo  disciplinar
imputou-lhe a penalidade de advertência. Punição administrativa se mostra suficiente para a tutela
dos bens jurídicos. 3) Quanto à beneficiária não se verificou conduta dolosa. Dúvida pautada na
alteração da legislação ocorrida à época da concessão. 4) Inexistência de informações capazes
de justificar 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.

437. Processo: 1.22.000.003877/2016-13 Voto: 1882/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  notitia  criminis  encaminhada pela  reclamada em ação
trabalhista noticiando suposta prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342). O investigado,
ouvido como testemunha em audiência na 6ª vara do trabalho de Contagem/MG, teria mentido
sobre o pagamento de diárias e anotação do tempo de espera nos diários de bordo, o que estaria
em conformidade com a documentação juntada pela empresa. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  A documentação  acostada  unilateralmente  pela  reclamada não  se  mostra
suficiente  para  comprovar  que  a  testemunha  teria  mentido  deliberadamente.  Inexistência  de
manifestação  da  justiça  trabalhista  quanto  a  indícios  de  que  as  declarações  feitas  pelo
representado sejam falsas ou contrárias às demais provas produzidas. Reclamatória trabalhista
ainda em fase de instrução processual, inclusive aguardando perícia contábil, instrumento hábil
para o esclarecimento dos fatos. Falta de justa causa para 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.

438. Processo: 1.23.005.000056/2017-11 Voto: 1729/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão
para  verificação  da procedência  de  notícias  constantes  em blog  da  internet,  acerca  de duas
supostas propriedades rurais atribuídas à família de ex-Presidente da República, no município de
Xinguara-PA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Ausência de indícios mínimos da
prática  de  crime.  Não  há  nos  autos  a  indicação  concreta  de  elementos  que  indiquem
irregularidades  a  serem  apuradas.  Em  verdade,  a  própria  representação  menciona  que  a
informação provavelmente não procede no tocante a uma das propriedades. Já em relação ao
outro  imóvel  rural,  menciona  que  boato  parecido  mostrou-se  infundado.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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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439. Processo: 1.25.016.000076/2016-15 Voto: 1553/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Ex-Prefeito  do
Município de Cuiabá/MT teria descumprido decisão do Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Apucarana.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Autos  devolvidos  à  Procuradoria  de
Apucarana,  tendo  em  vista  que  o  investigado  deixou  de  ser  prefeito  de  Cuiabá.  Justiça  do
Trabalho  informa  que  não  houve  descumprimento  de  decisão,  mas  apenas  cumprimento
intempestivo. Atipicidade da conduta. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento.

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

440. Processo: 1.29.000.000569/2017-58 Voto: 1582/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Administrativo.  Possível  crime de tentativa de furto  de câmera de vigilância  da
agência da Caixa Econômica Federal em Porto Alegre (CP, art. 155 c/c art. 14, II). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Nenhum  item  foi  furtado.  Ausência  de  prejuízo  ao
patrimônio da empresa pública. Não foram captadas imagens que possam indicar o(s) agentes(s).
Ausência  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.

441. Processo: 1.29.000.003197/2016-31 Voto: 1737/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342) ocorrido em ação trabalhista.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). A testemunha, espontaneamente, teria se
referido a situações antes mesmo de ser perguntada a respeito. O juiz trabalhista, considerando o
depoimento contraditório prestado, aplicou à testemunha multa no valor de R$ 2.000,00 e prazo
de 24 horas para retratação. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

442. Processo: 1.29.000.003441/2016-65 Voto: 1733/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3°). Possível fraude no
cadastro  e  recebimento  de  benefício  do  Programa  Bolsa  Família  por  pessoas  que  não
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preencheriam o requisito da renda per capita. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Diligências.  Tratando-se  de  programa  destinado  a  famílias  em  situação  de  pobreza,  com  o
objetivo de auxiliá-las a superar situação de vulnerabilidade, não há como se presumir a má-fé ou
dolo daqueles que se cadastram no programa sem preencher objetivamente os requisitos legais. A
União, administradora do programa, e a CEF, agente operacional,  repassam aos Municípios a
tarefa  de  cadastramento  das  famílias  sem  exigir  sério  controle  desta  atividade.  Os  entes
municipais, por sua vez, diante da ausência de fiscalização federal, limitam-se a coletar os dados
e encaminhá-los para a União, sem controle rigoroso acerca da veracidade das informações. Com
isso,  os  pretensos  beneficiários  cadastravam-se  e  aguardavam  pelo  deferimento  ou  não  do
benefício, o que ocorria sem qualquer cruzamento de dados de beneficiários do INSS com os
pagamentos  de  benefícios  do  Bolsa  Família,  ou  mesmo  pesquisa  através  do  CPF.  Nesse
panorama, pessoas reconhecidamente pobres, como é o caso dos presentes autos, acabaram
alcançando o benefício embora a rigor não preenchessem todos os requisitos. Neste expediente,
o prejuízo da União foi de R$ 1.180,00. Núcleo familiar reconhecidamente humilde (renda per
capita de R$ 311,00) e inexistência de qualquer indicativo de participação de servidores públicos
no cadastramento indevido. Inexistência de artifício ou ardil, elementares do tipo penal. Ausência
de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

443. Processo: 1.29.000.004107/2016-29 Voto: 1602/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Administrativo.  Representação  à  Polícia  Federal  por  meio  de  carta  manuscrita.
Indivíduos estariam perturbando a vizinhança com serviços de serralheria em área residencial.
Possível  ausência  de coleta  de lixo  no Município  de Alvorada/RS.  Possível  corte  irregular  de
árvores em terminal  de ônibus.Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Denúncia
genérica e desprovida de elementos concretos que embasem uma investigação. Não é possível
identificar com precisão os fatos, tampouco estabelecer uma linha de compreensão apta a ensejar
eventual persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

444. Processo: 1.29.001.000002/2017-71 Voto: 1584/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Investigado candidato
a  vereador  no  município  de  Pinheiro  Machado/RS teria  recebido  indevidamente  benefício  do
programa Bolsa Família, tendo em vista que fez uma doação de R$ 380,00 para sua campanha
eleitoral ao cargo de vereador em 2016, e declarou possuir uma renda mensal entre R$ 600,00
(seiscentos reais) e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Doação de baixo valor. Inexistência do crime de estelionato majorado ou de qualquer
outro tipo penal cuja atribuição seja do Ministério Público Federal. Foi determinado o envio de
ofício à Prefeitura de Pinheiro Machado/RS a fim de reavaliar a situação do representado de modo
a verificar a regularidade do recebimento do benefício. Inexistência de informações capazes de
justificar o prosseguimento do feito por ora. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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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445. Processo: 1.33.000.000227/2017-13 Voto: 1712/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Correspondências enviadas aos membros do Tribunal Regional do Trabalho de
Santa Catarina. Algumas cartas são anônimas e outras subscritas por Donaldo Trumpel, relatando
supostos fatos desabonadores sobre advogados indicados na lista sêxtupla para provimento de
vaga de Desembargador do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Maioria
das correspondências são anônimas, somente uma tem remetente, mas evidentemente falso. Em
consulta aos endereços dos remetentes citados, apurou tratar-se das sedes do CREA/SC e da
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Advogados, o que corrobora a utilização de nomes
falsos  como  remetentes.  Nenhuma  traz  elementos  mínimos  de  materialidade  que  possam
viabilizar uma investigação. Inviabilidade do prosseguimento da persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

446. Processo: 1.33.003.000346/2016-57 Voto: 1577/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  sigilosa  na  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Investigada teria recebido
indevidamente benefício de auxílio-doença. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Benefício  concedido  em  02  períodos,  entre  dezembro/2013  a  setembro/2014,  concedido
administrativamente,  e  janeiro/2015  a  novembro/2016,  concedido  após  processo  judicial.
Diligências.  Benefício  concedido  administrativamente  cessado  em  20/09/2014.  A investigada
estaria  aguardando  nova  perícia  em relação  ao  benefício  concedido  judicialmente.  Benefício
suspenso em 16/11/2016. Ausência de indícios de que a investigada estaria com a capacidade
laborativa plena nos períodos em que gozou do benefício, não havendo elemento que indique
irregularidade  na  concessão.  Laudos  periciais  contidos  nos  processos  que  concederam  o
benefício revelam a incapacidade temporária nos referidos períodos. Ausência de materialidade.
Inexistência de informações capazes de justificar 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.

447. Processo: 1.34.023.000036/2017-48 Voto: 1770/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de remessa de processo fiscal oriundo da Delegacia da Receita
Federal em Araraquara/SP. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 2º, II).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Representante legal de pessoa jurídica de
direito privado não teria, em tese, efetuado o devido recolhimento do Imposto de renda incidente
sobre os rendimentos do trabalho assalariado, referente aos anos-calendário 2011 e 2013, no
valor total de R$ 9.333,82. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é
aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$
10.000,00,  em  decorrência  do  art.  20  da  Lei  nº  10.522/02.  Precedentes  do  STJ:  EREsp
1230325/RS,  Rel.  Min.  Gurgel  De  Faria,  Terceira  Seção,  DJe  05/05/2015;  AgRg  no  RHC
54.568/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/05/2015; HC 307.791/SP, Rel. Ministro
Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJe  17/03/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Rel.  Min.  Maria
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Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Homologação do arquivamento.

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

448. Processo: 1.34.043.000040/2017-78 Voto: 1785/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  encaminhado  pela  1ª  Vara  do  Trabalho  de
Carapicuíba/SP em obediência ao determinado em acórdão proferido em Reclamação Trabalhista.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Conforme determina o acórdão, os autos
deveriam ter sido remetidos à Procuradoria Geral Federal, órgão da parte da Advocacia Geral da
União,  para  eventual  ajuizamento  de  ação  regressiva.  Entretanto,  foi  encaminhado
equivocadamente ao Ministério Público Federal. Não constam dos fatos qualquer notícia de crime.
Homologação do arquivamento.

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

449. Processo: 1.34.043.000154/2016-37 Voto: 1590/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento investigatório Criminal instaurado a partir de Ofício encaminhado pela 2ª Vara do
Trabalho de Itapecerica da Serra/SP noticiando a possível prática dos crimes de desacato, de
calúnia e de coação no curso do processo, praticados pelos advogados do reclamante. Revisão
de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Com base em decisão liminar  proferida em sede de
Mandado  de  Segurança,  foi  encaminhado  novo  ofício  determinando  a  desconsideração  do
primeiro que deu origem a este procedimento investigatório, tendo em vista que a determinação
de para análise dos possíveis delitos ocorreu antes do trânsito em julgado da demanda principal.
Ausência de possíveis diligências a serem realizadas até que sobrevenha nova comunicação da
Justiça  do  Trabalho.  Perda  de  objeto.  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.

450. Processo: 1.35.000.000255/2016-77 Voto: 1622/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática dos crimes de estelionato (CP, art. 171) e
apropriação indébita (CP, art. 168). A investigada celebrou contrato de financiamento de veículo
junto  à  Caixa  Econômica  Federal,  no  valor  de  R$  32.934,69,  mas  não  vem  cumprindo  as
obrigações contratuais, encontrando-se inadimplente desde 01/09/2014. A CEF ajuizou ação de
busca e apreensão do veículo financiado, a qual não foi exitosa, visto que o referido bem não foi
encontrado,  tampouco  a  investigada  em  nenhum  dos  endereços  indicados.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A situação trazida revela inadimplemento contratual, o que
não enseja apuração na esfera penal, uma vez que não há qualquer indício de que houve fraude,
ardil ou qualquer outro expediente ilícito no contrato de alienação fiduciária celebrado. A ação de
busca e apreensão foi convertida em ação de execução, estando tramitando nos seus respectivos
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moldes na seara cível. 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.

451. Processo: 1.35.000.000320/2017-45 Voto: 1706/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Corregedoria Regional da Polícia Federal em
Sergipe, dando conta da negativa de instauração de inquérito policial com base em representação
genérica  formalizada  por  cidadão,  tendo  em vista  não  haver  indicação  da  prática  de  crime.
Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Texto  que  compõe  a  representação  é
incompreensível, numa mescla confusa de temas diversos, citações a pessoas famosas e relatos
de  fatos  desconexos.  Ausência  de  concretude  do  relato  apresentado,  tratando-se  de  texto
composto por um emaranhado de circunstâncias fáticas totalmente desconexas, mostrando-se
inviável o início de qualquer apuração a partir de tal documento. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

452. Processo: 1.35.000.001593/2016-26 Voto: 1578/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Representação anônima por meio de carta manuscrita.  Possível  organização
criminosa,  composta  por  portadores  de  TBP-  Transtorno  de  Personalidade  Borderline  e
dependentes químicos, estaria envolvida com lavagem de dinheiro, pagamentos para obtenção de
sexo com crianças e superfaturamento de projetos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Fatos  narrados  de  forma  vaga  e  desconexa.  Denúncia  genérica  e  desprovida  de
elementos concretos que embasem uma investigação. Não é possível identificar com precisão os
fatos,  tampouco estabelecer  uma linha  de  compreensão  apta  a  ensejar  eventual  persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

Homologação parcial de Arquivamento

453. 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.
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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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação parcial do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. Restou vencida a Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

Outras deliberações(Arquivamento)

454. Processo: 1.18.000.004200/2016-17 Voto: 1580/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática do
crime de racismo (Lei nº 7.716/89, art. 20). Representante informa que perfil de rede social Twitter
postou  comentários  de  cunho  supostamente  discriminatório  contra  pessoas  de  raça  negra.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 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.

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

455. Processo: JF/PR/PON-5003209-
37.2015.4.04.7009-IP - Eletrônico 

Voto: 1713/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PONTA GROSSA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTOS  CRIMES DE ESTELIONATO E  USO  DE DOCUMENTO
FALSO (CP, ARTS. 171, §3º E 304). POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE PARA OBTENÇÃO
DO SEGURO DPVAT COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS. ABERTURA DE
CONTA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RECEBIMENTO DOS VALORES INDEVIDOS.
MPF: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CCP, ART. 28 C/C LC
Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME PRATICADO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CRIME
QUE ATINGE TAMBÉM A CREDIBILIDADE DE SEUS SERVIÇOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para
apurar a possível prática dos crimes de estelionato e uso de documento falso (CP, arts. 171, § 3º e
304), decorrente da suposta fraude para obter o recebimento de indenizações oriundas do Seguro
Obrigatório  DPVAT, mediante o uso de documentos falsos. Consta que para o recebimento das
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vantagens  obtidas  indevidamente  foram abertas  contas  perante  a  Caixa  Econômica  Federal,
também com a utilização da documentação falsificada. 2. A Procuradora da República oficiante
requereu o declínio de atribuições do procedimento por entender que não houve lesão ou ofensa
a bens, serviços ou interesses da União aptos a fixar a competência da Justiça Federal, uma vez
que o uso da documentação falsa perante a instituição financeira e a seguradora, tinham como
finalidade principal  o recebimento de vantagem indevida a título de indenizações por sinistro,
sendo o prejuízo suportado pela seguradora. 3. Discordância do magistrado, por entender que os
documentos  falsos  foram  apresentados  perante  a  CEF,  havendo  violação  aos  interesses  da
empresa pública.  Aplicação do art.  28 do CPP.  4.  Embora o crime de estelionato tenha sido
praticado contra a seguradora, o uso de documento falso foi praticado contra a Caixa Econômica
Federal, pessoa jurídica de direito público federal, que era responsável pela guarda dos valores
depositados,  ainda  que  fraudulentamente.  Tanto  é  que  o  procedimento  originou-se  após
funcionário da CEF ter notado inconsistências nos documentos e acionado a polícia federal, que
prendeu  em  flagrante  um  dos  investigados  que  tentava  sacar  e  transferir  os  valores  das
indenizações  depositados  em  conta  na  CEF.  5.  Além  disso,  a  prática  criminosa  atinge  a
credibilidade dos serviços da referida empresa pública federal. 6. Competência da Justiça Federal.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

456. Processo: DPF-SE-0155/2016-INQ Voto: 1790/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

457. Processo: JF/MG-0054530-73.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 1779/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART.
62, IV. FATOS NARRADOS QUE CONFIGURAM, EM TESE, O CRIME DO ART. 16 DA LEI Nº
7.492/86.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, de crime
contra o Sistema Financeiro Nacional, previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86, tendo em vista que
determinada entidade estaria desenvolvendo atividades tipicamente securitárias, sem a devida
autorização da Superintendência de Seguros Privados  SUSEP. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, aduzindo que os contratos firmados entre a entidade
investigada e seus associados não ostentam características que os tornem típicos contratos de
seguro. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF. 3. Das informações
constantes dos autos, verificam-se indícios de que a associação investigada atuou sem a devida
autorização  na  atividade  securitária,  incidindo  na  prática  do  crime previsto  no 16  c/c  art.  1º,
parágrafo  único,  inciso  I,  da  Lei  nº  7.492/86.  4.  Ademais,  verifica-se  dos  autos  que  os
responsáveis pela entidade ora investigada foram processados pela prática do crime previsto no
art.  16  da  Lei  7.492/86  quando  operavam  outra  entidade  irregular.  No  curso  da  instrução
processual  verificou-se que a investigada teria absorvido as atividades antes desempenhadas
pela entidade irregular, inclusive mantendo os mesmos funcionários e clientes, fato que demonstra
que  conduta  criminosa  continua  a  perdurar  com  a  utilização  da  entidade  investigada.  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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458. Processo: JF-RJ-2016.51.01.509855-7-PIMPCR Voto: 1784/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  FALSO
TESTEMUNHO (CP, ART. 342). MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
ART. 28 do CPP. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS QUE PODEM
ELUCIDAR OS FATOS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 1. Procedimento Investigatório instaurado para apurar a
suposta prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342), no bojo de ação trabalhista. 2. A
Magistrada  determinou  o  envio  de  cópias  para  o  MPF  para  a  apuração  do  crime  de  falso
testemunho,  ressaltando  que  as  testemunhas  prestaram  depoimentos  extremamente  opostos
sobre fatos relevantes para o deslinde da causa, fato que dificultou a apreciação do juízo e deu
causa  ao  indeferimento  de  pedidos  realizados  pela  parte  autora  na  ação  trabalhista.  3.  A
Procuradora da República oficiante, sem realizar qualquer diligência, promoveu o arquivamento
do feito, considerando ausente a potencialidade lesiva dos depoimentos, por entender que não
desvirtuaram a convicção da magistrada. 4. A Juíza Federal entendeu prematuro o arquivamento,
considerando ser necessário o aprofundamento das investigações, uma vez que a divergência
das declarações prestadas pelas testemunhas dizem respeito ao pagamento de salário por fora,
sem recibo e em dinheiro, fato que, se comprovado, repercute em praticamente todas as verbas
trabalhistas devidas em caso de eventual condenação. 5. No caso dos autos, após o recebimento
da representação  encaminhada pelo  Juízo  Trabalhista,  nenhuma diligência  foi  realizada,  nem
mesmo a oitiva de outros empregados da empresa reclamada, a fim de se verificar  qual das
testemunhas faltou com a verdade. 6. Somente após o exaurimento das diligências capazes de
esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir, estreme de dúvidas, se
existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer, de forma segura,
o arquivamento do processo. 7. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

459. Processo: JF-SOR-0009767-84.2016.4.03.6110-
PIMP

Voto: 1782/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório instaurado para apurar possível prática do crime de falso testemunho
por depoimento prestado perante o Juízo da Vara do Trabalho. Contradição verificada entre as
declarações prestadas pelo reclamante e sua própria testemunha, concernentes à obrigatoriedade
do  uso  de  uniforme.  CP,  art.  342.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  inexistência  de
potencialidade lesiva da conduta. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV da LC nº 75/93.
Relato  testemunhal  que  não  teve  o  condão  de  interferir  no  desfecho  da  lide,  pois  o  juízo
consignou em sentença que o depoimento da testemunha ouvida não merecia qualquer crédito.
Depoimento  que  em nada  influenciou  na  decisão  da  causa,  já  que  não  fez  menção  a  fato
essencial.  Ausência de indícios mínimos 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

460. Processo: JF-SOR-0016770-76.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 1538/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/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
três encomendas oriundas da Holanda, contendo 04 sementes em cada embalagem, somando
um total de 12 sementes de Cannabis sativa (maconha). 2. O Procurador 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 a importação
clandestina de sementes de maconha configura 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 as três encomendas de sementes foram destinadas
ao endereço do investigado. 14. Ao contrário do que vêm julgando os Tribunais Superiores, adoto
o entendimento de que o Princípio da Insignificância pode ser aplicado sem restrição aos crimes
não violentos, especialmente em relação ao crime de contrabando, observadas as peculiaridades
do caso concreto. 15. Diante da quantidade das sementes importadas e das condições pessoais
do autor do fato, considero aplicável ao caso o princípio da insignificância (Orientação nº 30 da 2ª
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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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

461. Processo: JF/ES-2015.50.03.000107-8-INQ Voto: 1812/2017 Origem: SJUR/PRM-ES - SETOR 
JURIDICO DA PRM/SAO MATEUS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, 3º).
ARQUIVAMENTO INDIRETO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CPP, ART. 28. DECLÍNIO
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO
À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de
estelionato majorado (art. 171, §3º do Código Penal), por pessoa desconhecida, uma vez que,
segundo os relatos da vítima, seus dados pessoais teriam sido utilizados fraudulentamente para
abertura de três empresas 2. A Procuradora da República oficiante, considerando que o crime não
teria  sido cometido em detrimento de  bens,  serviços e  interesses da União  ou sua  entidade
autárquica, promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 3. O Juiz Federal
discordou  das razões ministeriais,  por  considerar  que  a fraude praticada  atentou diretamente
contra a União, uma vez que consultando o site da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, foi
constatada a existência de 9 débitos inadimplidos e o sistema informatizado da Seção Judiciária
do Espírito Santo acusou a existência de 9 execuções fiscais. Considerou, o magistrado, que a
finalidade da fraude foi justamente a sonegação fiscal e que, além da União já ser vítima de tal
engodo, pode vir a responder por eventuais prejuízos experimentados pelo lesado, inclusive os
morais. 4. Constata-se que, de fato, a abertura fraudulenta da empresa resultou em um dano
direto à União, que atualmente suporta elevado prejuízo financeiro em razão da inadimplência
tributária. 5. Ressalte-se que, diante da conclusão de que os fatos em análise configurariam o
crime de estelionato contra particular (CP, art. 171), não foram empreendidas diligências visando o
esclarecimento dos fatos, o que reforça o entendimento de que o declínio, no atual estágio das
investigações, revela-se prematuro. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir nas investigações.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

462. Processo: DPF/AM-01141/2015-INQ Voto: 1588/2017 Origem: GABPR1-ECBJ - 
EDMILSON DA COSTA 
BARREIROS JUNIOR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei  nº 10.826/2003, art.  14).
Revisão de declínio (Enunciado nº 33  2ª Câmara). O Estatuto do Desarmamento não modificou a
competência para o processo e julgamento dos crimes de porte ilegal  de arma de fogo,  que
continua  sendo da  Justiça  Estadual.  Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC 128.616/PR,  DJe
18/03/2015;  CC  132.061/PR,  DJe  18/12/2014.  Ausência  de  elementos  que  apontem  para
importação de armas. Inexistência de ofensa a bens, interesses e serviços da União. Carência de
elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

463. Processo: DPF/CZS-00058/2016-IPL Voto: 1739/2017 Origem: GABPRM1-FSF - 
FREDERICO SIQUEIRA 
FERREIRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial  inicialmente  instaurado  para  apurar  a  possível  prática  de  estelionato
previdenciário (CP, art. 171, §3º). Particular requereu, em face do INSS, a concessão do benefício
de  auxílio-maternidade,  pleito  que  restou  deferido  após  regular  trâmite  judicial.  Foi  emitida
requisição de pagamento no valor de R$ 2.820,45 em favor da beneficiária. Ao ser intimada do
pagamento,  a  beneficiária  relatou  ao  oficial  de  justiça  que  uma pessoa  havia  lhe  procurado
dizendo que conhecia um advogado que poderia resolver o caso por R$ 1.150,00. Na ocasião,
esclareceu-se à autora sobre a desnecessidade de tal procedimento e dos pagamentos. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Realização de diligências para que restasse
esclarecido se a pessoa indicada pela beneficiária possuiria informação privilegiada a respeito da
expedição  da requisição  de  pagamento  em favor  da beneficiária.  Restou  constatado  que,  na
verdade,  a  beneficiária  buscou  o  representado  para  que  a  auxiliasse  na  compreensão  do
processo e este somente tomou ciência da requisição de pagamento em razão da outorga de
procuração conferindo-lhe poderes para representá-la judicialmente. Ausência de fraude perante o
INSS.  Possível  estelionato  praticado  contra  particular.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

464. Processo: SPF/RR-0097/2016-INQ Voto: 1741/2017 Origem: GABPR1-TAB - THIAGO 
AUGUSTO BUENO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de lavagem ou ocultação de capitais (art. 1º, Lei nº 9.613/98).
Movimentações financeiras  incompatíveis  com os  rendimentos  de  servidor  público  estadual  e
outros.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Após  requisição  de
pesquisa junto à ASSPA para colheita de maiores informações, restou informado que nenhum dos
investigados figuram como sócios ou dirigentes de empresas. A pesquisa de evolução patrimonial
também não foi capaz de indicar elementos mínimos da prática de crime cuja competência é da
Justiça Federal. Impossibilidade de aprofundamento na pesquisa em razão da proteção por sigilo.
Constatou-se que os valores não estão ligados a contas públicas vinculadas a convênios federais,
nem indicam movimentações de recursos advindos da União. Conforme Relatório de Inteligência
Financeira  (RIF)  do  COAF  existem  fortes  indícios  de  prática  do  tipo  penal  acima  referido.
Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de
lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema
financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal
antecedente for  de competência da Justiça Federal.  (CC 113.359/RJ,  Rel.  Min.  Marco Aurélio
Bellizze,  Terceira Seção, DJe 05/06/2013).  Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

465. Processo: SRPF-AP-00051/2017-INQ Voto: 1585/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 
JOAQUIM CABRAL DA COSTA 
NETO
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Disparo de arma de fogo em frente à residência de Deputada Federal (art. 15 da
Lei nº 10.826/2003). A autoridade policial verificou que os disparos foram efetuados como meio de
coerção na cobrança de dívida do irmão da deputada, que reside no mesmo endereço. Revisão
de  declínio  (Enunciado  nº  33   2ª  Câmara).  O  Estatuto  do  Desarmamento  não  modificou  a
competência para o processo e julgamento dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento,
que continua sendo da Justiça Estadual. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 128.616/PR, DJe
18/03/2015;  CC  132.061/PR,  DJe  18/12/2014.  Inexistência  de  ofensa  a  bens,  interesses  e
serviços da União. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

466. Processo: SRPF-AP-00343/2015-INQ Voto: 1571/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 
JOAQUIM CABRAL DA COSTA 
NETO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do CP), por
particular  que  fez  uso  de  documento  falso  (Diploma  de  Licenciatura  de  Pedagogia)  durante
processo  seletivo  simplificado,  realizado  pela  Secretaria  de  Estado  da  Educação  do  Amapá
(SEED/AP), com o intuito de exercer magistério em Geografia em Escola Estadual. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Constata-se que o possível crime de estelionato deu-se
em  face  do  Estado  do  Amapá,  já  que  a  candidata  firmou  contrato  temporário,  mediante
apresentação  de  documento  falso,  com  o  propósito  de  receber  a  remuneração  referente  ao
exercício de cargo em escola estadual.  Inexistência de prejuízo a bem, serviços ou interesse
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

467. Processo: 1.14.000.000666/2016-92 Voto: 1524/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  formulada  na  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão, na qual  a representante relata a ocorrência de saques indevidos em conta corrente
mantida na Caixa Econômica Federal  CEF, após o falecimento da correntista titular. Revisão de
declínio  de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).  Oficiada,  a  CEF informou que não foram
verificados  indícios  de  fraude  nas  transações  contestadas  e  que  os  diversos  saques  foram
realizados em Rede Banco 24hrs, com o cartão magnético e a senha da correntista. Os valores
não foram devolvidos  à  conta  da  cliente,  sendo os  prejuízos  suportados  exclusivamente  por
particular.  Ausência de ofensa a bens,  interesses ou serviços da União (art.  109,  IV,  da CF).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

468. Processo: 1.14.000.003032/2016-91 Voto: 1529/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º- B, I, do Código Penal. Ter em
estoque  e  comercializar  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.

469. Processo: 1.14.004.000356/2014-76 Voto: 1699/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato encaminhada pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, tendo em vista a notícia
da  ocorrência  dos  crimes  de  porte  ilegal  de  arma  de  fogo,  usurpação  de  função  pública,
constrangimento ilegal e constituição de milícia privada. Consta nos autos de inquérito civil que
empresa privada de transporte realizado por vans estaria prestando serviço de escolta armada,
possivelmente violando portaria que regula atividades de segurança privada. Após diligências, se
obteve informações de  que alguns dos integrantes  da  empresa estão  envolvidos  nos  citados
crimes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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.

470. Processo: 1.22.000.000570/2017-33 Voto: 1734/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Inteligência Financeira encaminhada pelo COAF noticiando possível
prática do crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98), por responsável de pessoa jurídica de
direito privado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Consta dos autos a
informação de que as movimentações financeiras atípicas são decorrentes do envolvimento do
representado em roubos a bancos e da participação em associação criminosa para o cometimento
destes crimes. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento
do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra
o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens,  serviços ou
interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a
infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.  (CC 113.359/RJ, Rel.  Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

471. Processo: 1.23.000.000455/2017-21 Voto: 1632/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Representação. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Relata o
representante a ocorrência de empréstimo fraudulento realizado em banco privado em nome de
pessoa já falecida. 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.

472. Processo: 1.25.006.000095/2017-33 Voto: 1477/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  o
representante relata que estaria sofrendo ameaças em razão de sua participação em processo
judicial. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Ameaça ocorrida entre
particulares. Ausência de ofensa a bens, interesses ou serviços da União (art. 109, IV, da CF).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

473. Processo: 1.27.001.000169/2016-26 Voto: 1661/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Civil. Representação. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Oferta de
cursos de ensino superior sem o necessário credenciamento e autorização do MEC por instituto
de ensino superior. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A conduta
em tela não acarreta lesão a bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. 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 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.

474. Processo: 1.29.000.003643/2016-15 Voto: 1705/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Posse  de  substância  entorpecente,  em tese,  para  consumo próprio  (Lei  nº
11.343/2006, art. 28) na área de embarque do Aeroporto Salgado Filho. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Não há indícios de transnacionalidade da conduta. Fato
ocorrido  na  área  de  embarque e  não  no  interior  de  aeronave.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Precedente do STJ (CC 144.030/MS, Terceira Seção, DJe 02/03/2016). Precedente 2ª CCR
1.30.008.000238/2016-46,  668 sessão,  de  12/12/2016,  unânime.  Homologação do declínio  de
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atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

475. Processo: 1.29.002.000018/2017-74 Voto: 1631/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de violação de domicílio (CP, art. 150) por indígenas.
Relato de que indígenas teriam invadido residência privada e lá ficaram instalados, mesmo após o
cuidador da propriedade ter solicitado a retirada dos invasores. Revisão de declínio (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). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

476. Processo: 1.29.007.000008/2017-99 Voto: 1531/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SANTA CRUZ DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Notícia anônima apresentada no plantão da Polícia Federal. Possível crime contra
a propriedade industrial (Lei nº 9.279/96, art. 190, I). Venda de acessórios falsificados de telefone
celular no Estado do Rio Grande do Sul. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32da 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

477. Processo: 1.30.001.000062/2017-73 Voto: 1527/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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 produtos 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
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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.

478. Processo: 1.30.017.000074/2017-29 Voto: 1605/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Ofício  remetido  pela  Caixa  Econômica  Federal  informando o crime de  falso
sequestro/estelionato  (art.  158  e  171  do  Código  Penal).  Informação  de  que  a  CEF  teria
identificado movimentações irregulares de uso de conta bancária para recebimento de depósitos
oriundos da prática de golpes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). A
empresa pública informou que ocorriam diversos créditos na conta bancária com posterior saque
imediato dos valores depositados. Afirma a CEF que desconhece se foi realizado Registro de
Ocorrência e que a empresa pública não se responsabiliza por eventuais prejuízos.  Possíveis
prejuízos suportados exclusivamente por particular.  Ausência de ofensa a bens,  interesses ou
serviços da União (art.  109, IV, da CF). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

479. Processo: 1.31.000.001097/2016-11 Voto: 1612/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  furto  (CP,  art.  155)  de  bens  utilizados  por  fundações
conveniadas à EMBRAPA, que estavam armazenados em galpão pertencente à referida empresa
estatal.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Oficiada, a EMBRAPA
informou que os bens foram adquiridos por pessoas jurídicas de direito privado e colocados à
disposição da empresa pública por força de contrato mantido entre as instituições. Nenhum dos
bens foi incluído no patrimônio da EMBRAPA. Prejuízo restrito às pessoas jurídicas de direito
privado. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

480. Processo: 1.33.003.000019/2017-86 Voto: 1546/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273 do Código Penal. Realização de
propaganda de produtos 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.
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481. Processo: 1.34.001.001012/2017-64 Voto: 1556/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta fraude praticada no intuito de se obter o seguro DPVAT perante a 20ª
Vara Cível da Comarca de São Paulo, tendo em vista a notícia de que a requerente, em contenda
com empresa privada de seguro, teria declarado endereço que não corresponderia ao verdadeiro.
Processo extinto sem resolução do mérito. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª CCR). A Investigada teria prestado declaração falsa no curso de ação judicial que tramitou
perante  a  Justiça  Estadual.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

482. Processo: 1.34.001.001381/2017-57 Voto: 1732/2017 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. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Segundo consta, o investigado foi preso em razão do
envolvimento no tráfico de drogas. Os elementos apresentados na representação em tela não
revelam indícios mínimos diretos do cometimento de crime sujeitos à competência da Justiça
Federal e consequente atribuição deste órgão ministerial. Notícia que aponta para a prática do
crime de tráfico  de drogas local.  Conforme dispõe o art.  2º,  III,  a e b,  da Lei  nº  9.613/98,  o
processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal
quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento
de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas,
ou  ainda,  quando  a  infração  penal  antecedente  for  de  competência  da  Justiça  Federal.  (CC
113.359/RJ,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe  05/06/2013).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

483. Processo: 1.34.015.000425/2016-91 Voto: 1696/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Representação anônima noticiando possível  prática do crime de lavagem de
capitais (Lei nº 9.613/98), pelo diretor presidente de sindicato de condutores de veículos e anexos
de  São  Paulo.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Consta  da
representação que o representado estaria utilizando dinheiro da entidade de forma irregular e em
proveito  próprio.  Os elementos  apresentados na  representação  em tela  não  revelam indícios
mínimos  diretos  do  cometimento  de  crime  sujeitos  à  competência  da  Justiça  Federal  e
consequente atribuição do MPF. Tudo indica que o representado estaria movimentando valores
obtidos de forma irregular em razão da má gestão do sindicato pelo qual é responsável. 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
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Seção, DJe 05/06/2013). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

484. Processo: 1.34.043.000038/2017-07 Voto: 1540/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  atendimento  ao  Cidadão  informando
possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Relata a representante que sua mãe teria
comprado imóvel de seu cunhado, mas que não foi providenciado a mudança na escritura. Afirma
que, após a morte de sua mãe, o cunhado vendeu o imóvel para terceira pessoa. 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.

Outras deliberações(Declínio)

485. Processo: 1.34.003.000087/2017-16 Voto: 1745/2017 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.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Possível
ocorrência dos crimes de apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, III) e contra a ordem tributária
(Lei n° 8.137/90, art. 1°), tendo em vista que os representantes legais de imobiliária não estariam
devolvendo  valores  entregues  por  locatários  a  título  de  caução  em contratos  de  locação  de
imóveis, bem como não estariam declarando tais quantias à Receita Federal do Brasil. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Quanto ao eventual crime de sonegação fiscal, não
existe, até o presente momento, qualquer lançamento de tributo pela RFB. Natureza material do
delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Remessa de cópias para a Delegacia da Receita Federal
para análise dos fatos e eventual instauração de procedimento fiscal. Falta de justa causa para o
prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do  arquivamento.  2)  Possível  crime  de
apropriação indébita qualificada (CP, art.  168,  §1º,  III).  Revisão de declínio (Enunciado nº 32,
2ªCCR). 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 de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

486. Processo: DPF/AM-00593/2016-INQ Voto: 1624/2017 Origem: GABPR1-ECBJ - 
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EDMILSON DA COSTA 
BARREIROS JUNIOR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c o art. 40,
I, da Lei nº 11.343/06). Em 11/01/2016, durante fiscalização, a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos  (EBCT)  detectou  a  existência  de  substância  com  características  assemelhadas  a
cocaína,  camuflada  em  encomenda  remetida  pelo  investigado  em  Manaus/AM  para  pessoa
residente em Lisboa/Portugal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Confecção
de laudo pericial. Identificação da substância apreendida como cocaína. Realização de diligências
tendentes a identificar o autor do envio da droga. Notícia de que o suposto remetente já era
falecido há mais de 5 anos da data da postagem. Em razão do decurso do tempo o sistema de
segurança da agência não manteve as imagens captadas. Esgotamento das diligências. Ausência
de  indícios  mínimos  de  autoria.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  alterar  o  panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

487. Processo: DPF/BG-00155/2016-INQ Voto: 1592/2017 Origem: GABPRM2-GFFT - 
GUILHERME FERNANDES 
FERREIRA TAVARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de furto na modalidade tentada (CP, art. 155, §4º
c/c art. 14, II) em detrimento de agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT.
Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Notícia de que indivíduo teria arrombado porta
de agência dos Correios,  mas por circunstâncias alheias à sua vontade, não conseguiu furtar
nenhum objeto.  A Polícia Federal analisou as imagens do circuito interno de câmeras, mas a
diligência  não  obteve  sucesso.  Impossibilidade  de  identificação  do  criminoso.  Inexistência  de
prejuízo  causado  à  EBCT.  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.

488. Processo: SPF/RR-0124/2016-INQ Voto: 1644/2017 Origem: GABPR2-AFEB - ALISSON
FABIANO ESTRELA BONFIM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 125, XII, da Lei 6.815/80, tendo em
vista a informação de que estrangeiros estariam promovendo a introdução clandestina de outros
estrangeiros cubanos no território nacional pela fronteira do Brasil  com a Guiana. Revisão de
arquivamento (art.  62, IV, LC 75/93).  Após a realização de diligências não foi  possível  apurar
informações a fim de propiciar a qualificação e identificação correta dos estrangeiros, restando
imprecisos os dados sobre suas reais identidades. Além disso, foram colhidas informações de que
tais estrangeiros não estariam no Brasil. A tentativa de localização e intimação da representante
para que esta apresentasse mais elementos sobre os fatos restou infrutífera. Carência de indícios
mínimos aptos a justificar o prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento.

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

489. Processo: SR/DPF/PI-0329/2016-IPL Voto: 1623/2017 Origem: GABPRM1-LDCF - LUCAS
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DANIEL CHAVES DE FREITAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). Recebimento
indevido de benefício após o óbito da titular, ocorrido em 13/02/2014. Revisão de arquivamento
(LC n.  75/93,  art.  62-IV).  Consta  nos  autos  que  os  saques  foram realizados  até  a  data  de
05/11/2014, ou seja, há quase 03 anos. Realização de saques com cartão magnético. Beneficiário
não  possuía  procurador  ou  representante  legal  cadastrado  na  data  do  óbito.  Não  houve
renovação de senha. Polícia Federal realizou diligências e localizou a filha da beneficiária, que
informou  que  auxiliava  a  mãe  na  realização  dos  saques,  mas  após  o  seu  falecimento  teria
quebrado o cartão. Tentativa de se obter imagens do possível autor dos saques seria infrutífera,
uma  vez  que  as  imagens  de  segurança  apenas  ficam  armazenadas  perante  as  instituições
financeiras pelo prazo máximo de 90 dias. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

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

490. Processo: 1.00.000.010026/2013-33 Voto: 1749/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação encaminhada por advogado de juiz eleitoral
por meio da qual enviou cópia da petição inicial e de documentos relacionados à exceção de
suspeição proposta em face de juiz eleitoral substituto na classe dos juristas do TRE/PA. Suposta
parcialidade do magistrado eleitoral ao atuar em feitos que tramitaram na Justiça especializada.
Possíveis  crimes  contra  a  administração  da  Justiça  (arts.  338  a  359  do  CP).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Instado a se manifestar, o representado esclareceu
todas as ações em que participou e refutou todas as acusações lançadas pelo representante. O
Presidente do TRE/PA determinou o arquivamento da investigação preliminar, por entender que
inexistiram provas mínimas a embasarem o cometimento de infração disciplinar ou ilícito penal por
parte do juiz eleitoral. Fatos esclarecidos. Ausência de indícios da prática de crime. 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.

491. Processo: 1.11.000.000005/2017-50 Voto: 1522/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de furto (CP, art. 155) nas dependências do Museu
de História Natural da Universidade Federal de Alagoas. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,
art. 62-IV). Notícia de que funcionários do Museu detectaram a falta de objetos no momento da
remoção da coleção para outra sala de exposição. Consta nos autos que não há testemunhas do
fato e nem suspeitas de quem possa ter sido o provável autor do delito, não se sabendo sequer a
data em que os objetos foram furtados. 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.
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492. Processo: 1.16.000.000246/2017-12 Voto: 1603/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  as  circunstâncias  do  desaparecimento  do  brasileiro
NELSON DE SOUZA KOHL (Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume 2,  Mortos  e
Desaparecidos Políticos, p. 1309/1311) no contexto da ditadura que se instalou no Chile. Justiça
de Transição  Memória e Verdade. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Constata-
se dos autos que a investigação sobre o caso encontra-se em curso no Chile e o Estado Brasileiro
tem prestado auxílio  à investigação chilena por  meio de procedimento de assistência  jurídica
internacional. Investigação efetiva para desvendar as circunstâncias que envolveram a morte do
brasileiro para promover a responsabilização dos autores do fato. Óbice à incidência da lei penal
brasileira, já que o possível crime foi praticado fora do território nacional. Até o presente momento
não é possível determinar a aplicação da extraterritorialidade prevista no art. 7º do Código Penal,
já que ausente a cumulação das condições previstas nos §§ 2º e 3º. Constatação de que o Chile
tem atuado de  forma efetiva  para  a  elucidação  do caso.  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.

493. Processo: 1.17.000.002055/2016-77 Voto: 1620/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Registro  do desaparecimento de tripulante em embarcação de nacionalidade
chinesa,  ocorrido  no  dia  03/09/2016  em águas  internacionais.  Revisão  de  arquivamento  (LC
75/93, art. 62-IV). A embarcação saiu da Alemanha com destino ao porto da cidade de Aracruz/ES
e não houve nenhuma parada. O Comandante informou que, por volta das 08:18, foi avisado de
que tripulante não teria assumido suas funções em seu posto de trabalho e que não teria sido
encontrado. Momento em que houve busca por todo o navio e foi iniciado o protocolo de busca
por desaparecidos. Informou também que o tripulante fora visto pela última vez no deck A do
navio,  por  volta  das  06:30,  nas  proximidades  da  linha  do  Equador,  no  Oceano  Atlântico.  A
embarcação retornou até o local em que o tripulante fora visto pela última vez, porém não obteve
sucesso  em localizá-lo.  Chegando  ao  Brasil  foi  registrado  o  desaparecimento  junto  à  Polícia
Federal.  A autoridade  policial  realizou  diversas  diligências  na  embarcação.  Foi  verificada  a
ausência de arrombamento no alojamento do tripulante desaparecido, bem como as impressões
digitais encontradas não estavam com condições técnicas para confronto. A perícia realizada no
deck A constatou pontos perigosos, com elevado risco de acidentes, sendo possível uma queda
ao mar.  Os demais tripulantes da embarcação informaram manter bom relacionamento com o
desaparecido e que este não apresentava instabilidade emocional que pudesse dar causa a um
provável  suicídio.  Não  houve  constatação  da  ocorrência  de  delito  e  nem  vestígios  que
possibilitassem identificar eventuais autores. Não foi encontrado corpo e nem indícios do que de
fato ocorreu. Verifica-se que, por força do princípio da territorialidade (CP, art. 5º), aplica-se a lei
brasileira  aos  crimes  cometidos  em  embarcações  estrangeiras  de  propriedade  privada  que
estejam, no momento do crime, em porto ou mar territorial do Brasil, fato que não ocorreu no caso
analisado, uma vez que foi informado que o desaparecimento se deu em águas internacionais.
Ausência de competência da justiça brasileira para o prosseguimento das investigações. Tendo
em vista que a embarcação era de origem Chinesa, de acordo com as leis brasileiras, o país
competente para prosseguir com as investigações seria a China. Houve determinação da remessa
de cópia dos autos para a Secretaria de Cooperação Internacional. Falta de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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494. Processo: 1.18.001.000088/2016-35 Voto: 1640/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato autuada em face de expediente remetido pela Delegacia de Polícia Federal em
Anápolis/GO,  contendo  documentos  que  relatam  suposta  ocorrência  de  crime  de  tráfico
internacional de mulheres, supostamente perpetrado por brasileira. Delegado da Polícia Federal -
Anápolis/GO informa ter recebido em seu e-mail funcional relato de que a brasileira teria sido
presa pela prática de lenocínio, conforme relato da INTERPOL/PORTUGAL, afirmando, ainda, que
a representada estaria domiciliada em Anápolis/GO, sendo provável que possa ter agenciado ou
ainda  esteja  pondo em prática  a  conduta  de  agenciar  mulheres  para  o  exterior  para  fins  de
prostituição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Instada a se manifestar, a
Representação Regional da Interpol  se limitou a remeter Ficha Biográfica da brasileira, o que
impossibilitou a obtenção de maiores informações acerca da situação relatada. Segundo pesquisa
realizada no STI, a representada teria saído do país em 13/11/2015. Foram realizadas diligências
no  endereço  de  imóvel  pertencente  ao  pai  da  representada,  porém,  não  foi  possível  obter
informação adicional sobre o caso. A 2ª CCR determinou a remessa dos autos à Secretaria de
Cooperação Internacional para que fossem solicitadas informações adicionais referentes à prisão,
ou possível  julgamento,  da representada, assim como notícias sobre seu possível  ingresso e
localização  no  País  ou  da  existência  de  brasileiras  envolvidas  no  fato.  Em resposta,  a  SCI
informou que, mesmo após várias tentativas em cooperação com autoridades de Portugal, não foi
possível colher informações sobre a representada. Insuficiência de informações concretas aptas a
justificar o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do previsto 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.

495. Processo: 1.19.000.001800/2016-96 Voto: 1738/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  por  Presidente  do  Conselho  Federal  de  Medicina
Veterinária em face de médico veterinário, por crime de injúria, calúnia e difamação (CP, arts. 138,
139 e 140), tendo em vista entrevista concedida a jornal em que o representado teria se utilizado
de expressões que agrediram a honra do representante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Verifica-se que a entrevista concedida apenas tem a finalidade de tecer duras
críticas quanto à gestão do Presidente do Conselho, sob o ponto de vista do representado. A mera
citação acerca da existência de reportagens indicando que o representante é investigado por
prática  de  corrupção  não  se  confunde  com a  falsa  imputação  de  fato  definido  como crime.
Constata-se dos autos que a conduta do representado não extrapolou o direito à liberdade de
expressão e manifestação do pensamento. Livre exercício da liberdade de expressão, garantia
essencial  ao  aperfeiçoamento  das  instituições.  Verifica-se  incabível  o  prosseguimento  da
persecução penal, uma vez que afirmações genéricas não são suficientes para caracterizar os
crimes. Carência de justa causa. Representante cientificado. Homologação do arquivamento.

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

496. Processo: 1.20.000.000313/2017-76 Voto: 1549/2017 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
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indevido de benefício após o óbito do titular, ocorrido em 28/12/2009. Revisão de arquivamento
(LC n.  75/93,  art.  62-IV).  Consta  nos  autos  que  os  saques  foram realizados  até  a  data  de
29/03/2011, ou seja, há quase 06 anos. Realização de saques com cartão magnético. Beneficiário
não possuía procurador ou representante legal cadastrado na data do óbito. Entretanto, consta
notícia de que houve renovação da senha pelo agente pagador após a data do óbito. Tentativa de
se obter imagens do possível autor dos saques restou infrutífera, uma vez que as imagens de
segurança apenas ficam armazenadas perante as instituições financeiras pelo prazo máximo de
90 dias. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

497. Processo: 1.22.001.000018/2017-35 Voto: 1747/2017 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.  Relato  de  que  particular,  por  intermédio  de  postagens  no
facebook, teria criticado de forma ofensiva o programa jovem aprendiz. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Constata-se dos autos que a conduta do representado não extrapolou o
direito  à  liberdade de  expressão  e  manifestação  do  pensamento,  limitando-se  a  postagem a
manifestação de irresignação ao programa. Livre exercício da liberdade de expressão, garantia
essencial ao aperfeiçoamento das instituições. 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: 1.22.004.000268/2016-64 Voto: 1548/2017 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. Informa a noticiante possível crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, §3º) praticado por particular que teria recebido indevidamente o benefício de pensão
por  morte.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Após  diligências,  restou
esclarecido que o benefício foi instituído judicialmente, após decisão do TRF-1ª Região, em sede
de apelação. Inexistência de artifício, ardil ou outro meio fraudulento capaz de induzir ou manter
em erro o INSS ou o judiciário. 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.

499. Processo: 1.23.000.000040/2014-13 Voto: 1793/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Procedimento Administrativo iniciado
na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão tendo em vista a representação encaminhada
por  beneficiária  do  INSS informando  a  existência  de  empréstimos  fraudulentos  que  estariam
sendo descontados de seu benefício. Possível ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171, §
3º).  Consta  nos  autos  que  em 2014  houve  declínio  de  atribuições  para  o  Ministério  Público
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Estadual,  mas  a  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  manteve  a  competência  da  Justiça
Federal,  por  entender  ter  havido  uso  de  documentos  falsos  perante  o  INSS.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. O Banco informou existir dois contratos de
empréstimo consignado realizados nos anos de 2008 e 2011. O INSS informou que as agências
da previdência social não fazem parte de procedimentos para obtenção de empréstimo pessoal,
esclarecendo que os contratos de empréstimo referentes à beneficiária encontram-se inativos.
Notícia acerca da impossibilidade de localização das testemunhas que figuram na operação de
crédito irregular. Inexistência de elementos mínimos que indiquem o verdadeiro autor das fraudes
e  de  linha  plausível  de  investigação  a  justificar  diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

500. Processo: 1.23.000.002827/2016-73 Voto: 1595/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação. Relato de que prefeito teria cometido crime
eleitoral de falsidade (arts. 348 e 351 do Código Eleitoral), uma vez que teria realizado declaração
falsa em documento público da Caixa Econômica Federal (CEF) quanto ao dia de entrega de
casas do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo consta, o representado teria anunciado que
a entrega das casas ocorreria em 01/07/2016, fato que não ocorreu. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62-IV). Verifica-se pelo cronograma da CEF que a entrega das casas aos beneficiários
do programa poderia ocorrer no dia 22/07/2016, tratando-se de mera previsão a ser confirmada
pelo governo federal. A CEF esclareceu que foram envidados todos os esforços para antecipar a
entrega  para  o  dia  01/07/2016,  conforme  anunciado  pelo  prefeito,  mas  a  obra  somente  foi
concluída no dia 29/06/2016, inexistindo tempo hábil  para os procedimentos operacionais que
permitissem a antecipação da entrega. As declarações do representado representaram apenas a
mera  previsão  da  ocorrência  de  fato  futuro  que  não  se  concretizou  na  data  anunciada.
Inexistência de documento público falsamente alterado. Ausência de indícios da prática de ilícitos
eleitorais. 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.

501. Processo: 1.24.002.000373/2016-49 Voto: 1650/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato autuada após ofício encaminhado pela 15ª Vara da Justiça Federal de Sousa/PB
para apurar possível crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Em ação previdenciária para concessão de benefício
de  auxílio-doença  de  segurado  especial  rural,  o  juiz  federal  entendeu  que  existe  relação  de
trabalho entre o autor e o dono das terras em que este laborava. Reconhecimento posterior do
vínculo trabalhista. Inexistência de dolo contemporâneo à suposta conduta delitiva por parte do
investigado, uma vez que a relação de emprego não era considerada nem mesmo pelo segurado
empregado.  Ausência  de  indícios  de  fraude.  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.
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502. Processo: 1.25.000.001377/2016-27 Voto: 1743/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de apropriação indébita (CP, art. 168), tendo em
vista  que  beneficiário  de  auxílio-doença  informou  que  advogada  teria  retido  seu  cartão  e
repassava-lhe apenas a quantia de R$ 100,00.  Remessa encaminhada pela 5ª Promotoria da
Comarca de Campo Mourão para ciência do Ministério Público Federal. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A referida notícia foi anteriormente declinada para a Promotoria de
Justiça  de Campo Mourão  devido  a  ausência  de  fraude  perante  o  INSS,  tendo  como vítima
apenas o particular. De acordo com o despacho do Promotor de Justiça, os fatos foram enviados
para a autoridade policial para instauração de inquérito civil, encaminhando remessa para ciência
do MPF. Desnecessidade da manutenção do presente procedimento, uma vez que a comunicação
enviada se refere apenas à cientificação, não existindo fatos a serem apurados. Inexistência de
providências. Homologação do arquivamento.

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

503. Processo: 1.25.000.003852/2016-08 Voto: 1534/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação sigilosa narrando suposta prática do crime
previsto no art. 241-D do ECA. Segundo o manifestante, o representado teria enviado mensagens
suspeitas  a  sua  filha  de  12  anos  de  idade  por  meio  da  rede  social  facebook.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Das imagens colacionadas pelo representante
é  possível  verificar  que  o  representado  teria  tentado  contato  com  a  menor.  Inexistência  de
exposição  de  imagens  de  cunho  sexual.  Solicitação  à  Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise  de
análise do perfil do representado. Em resposta, a ASSPA/PR informou que o perfil apresentava
restrição  na  visualização  pública,  com  exceção  das  fotos  de  perfil.  Diante  da  escassez  de
elementos que permitissem identificar a possível prática do crime e justificar a quebra de sigilo de
dados telemáticos, o representante foi questionado sobre a existência de outros elementos que
apontassem para a pedofilia, mas quedou-se inerte. Falta de justa causa para o prosseguimento
do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

504. Processo: 1.25.005.000148/2016-45 Voto: 1626/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LONDRINA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  verificar  a  utilidade  de  processo
administrativo  disciplinar,  originário  da  Corregedoria  Regional  do  INSS,  na  instrução  de  ação
penal.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).  Constatação  de  que  os  elementos
constantes do processo administrativo já foram utilizados como meio de prova da referida ação
penal. Verifica-se, ainda, que a ação penal já foi processada e julgada pelo juízo a quo e revista
pelo  TRF 4ª  Região.  Inviabilidade na continuação do procedimento.  Ausência  de providência.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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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505. Processo: 1.25.008.000748/2016-83 Voto: 1663/2017 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 prática de crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90 por sociedade
empresária.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Oficiada,  a  Receita  Federal
informou  que  já  foi  encaminhada  ao  MPF Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  relativa  à
sociedade  empresária.  Informou,  ainda,  a  existência  de  outros  procedimentos  administrativos
fiscais movidos em face da mencionada contribuinte, ainda sem constituição definitiva do crédito
tributário. Constata-se que a mencionada Representação Fiscal para Fins Penais deu origem a
procedimento investigatório no âmbito do MPF. Ausência de providências. Com relação à possível
prática do crime de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei 8.137/90), verifica-se que o crédito tributário,
por  ora,  não  foi  constituído.  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.

506. Processo: 1.25.010.000003/2017-56 Voto: 1801/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima efetuada na Sala de Atendimento ao
Cidadão informando que aeroclube vendeu irregularmente aeronave, por  meio de instrumento
particular de compra e venda. Notícia de que era aeronave com recadastramento. Revisão de
arquivamento (art.  62, IV, LC 75/93). Ausente indícios de que a representação realizada atinja
interesse difuso. A questão investigada mostra-se de cunho individual. Violação a direito individual
disponível.  Vedada  a  atuação  do  Ministério  Público  (LC nº  75/93,  art.  15).  Homologação  do
arquivamento.

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

507. Processo: 1.27.000.002015/2016-89 Voto: 1718/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada por vereador noticiando o uso de rádio comunitária para
fins  político-partidários,  bem como questionando a legalidade  no funcionamento da  emissora.
Possível  crime  de  exploração  irregular  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).
Oficiada, a ANATEL informou que a emissora está devidamente outorgada a prestar serviços de
rádio-difusão comunitária, bem como comunicou a existência de procedimentos administrativos
relacionados às irregularidades indicadas pelo representante. 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.  Fato  devidamente apurado na
esfera administrativa. Ausência de indícios da prática de ilícito penal. Falta de justa causa para
persecução penal. Remessa de cópias do procedimento para a Procuradoria Regional Eleitoral no
Piauí, para providências que entender cabíveis. 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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508. Processo: 1.28.000.000033/2017-70 Voto: 1731/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta comercialização de moeda falsa através de um perfil virtual criado na
rede social Facebook. CP, art. 289, §1º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Constatou-se que o perfil  virtual não está mais disponível na rede social. Inexistência de linha
investigativa a ser seguida por meio de Inquérito, estando a Polícia Federal impossibilitada de
localizar o autor da página. Em análise da imagem do perfil colacionada aos autos não foi possível
identificar peculiaridades que permitissem a identificação do autor (fotos, nomes, endereços, etc.).
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.

509. Processo: 1.29.001.000009/2017-93 Voto: 1636/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Rio
Grande do Sul, noticiando suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º), por beneficiária do
programa bolsa família que efetuou doação de R$ 100,00 para sua própria 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.  Notícia de que a investigada teria declarado
possuir  renda  mensal  de  aproximadamente  R$  880,00  reais  com  a  venda  de  produtos.
Constatação de que,  após o  requerimento/deferimento/recebimento inicial  do benefício (obtido
regularmente), houve alteração da renda da unidade familiar. De acordo com as regras do referido
programa, as alterações de renda não ensejam, necessária e automaticamente, a exclusão do
beneficiário  (Decreto  n°  5.209/2004,  arts.  21  e  25).  Foi  encaminhada  cópia  do  presente
procedimento para que a prefeitura responsável pelo cadastro da investigada no Programa Bolsa
Família reavalie a regularidade da concessão do benefício. Não verificação, no caso concreto, de
dolo na conduta da investigada. Homologação do arquivamento.

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

510. Processo: 1.29.001.000012/2017-15 Voto: 1638/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Rio
Grande do Sul, noticiando suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º), decorrente do fato de
candidato a vereador ter efetuado doação em valor estimado de R$ 880,00 reais, para sua própria
campanha,  enquanto  sua  esposa  consta  como  beneficiária  do  Programa  Bolsa  Família,
demonstrando a possível desnecessidade na obtenção do benefício. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art.  62, IV). Verifica-se que a doação do representado é compatível com a sua
renda, ainda que obtida com o benefício social. Notícia de que o investigado declarou ser produtor
rural aposentado. Constatação de que, após o requerimento/deferimento/recebimento inicial do
benefício, houve alteração da renda da unidade familiar. De acordo com as regras do referido
programa, as alterações de renda não ensejam, necessária e automaticamente, a exclusão do
beneficiário  (Decreto  n°  5.209/2004,  arts.  21  e  25).  Foi  encaminhada  cópia  do  presente
procedimento para que a prefeitura responsável pelo cadastro no Programa Bolsa Família reavalie
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a regularidade da concessão do benefício. Não verificação, no caso concreto, de dolo na conduta
dos investigados. Homologação do arquivamento.

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

511. Processo: 1.29.002.000232/2006-78 Voto: 1521/2017 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. 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.

512. Processo: 1.31.001.000081/2016-81 Voto: 1701/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de  sonegação de contribuição previdenciária  (CP,  art.  337-A)
verificado  no  bojo  de  ação  trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Constatou-se que os débitos previdenciários verificados em cada caso (R$ 189,63, R$ 324,66 e
R$ 484,60), somados, não ultrapassam o montante de 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  ou  sonegação  de
contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância a estes últimos delitos. Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe
11/03/2015;  AgRg no REsp 1447953/SP,  Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015.  Precedente 2ª  CCR
Procedimento  MPF  1.34.025.000165/2016-35,  671  Sessão,  de  13/02/2017,  unânime).
Homologação do arquivamento.

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

513. Processo: 1.34.001.000512/2017-89 Voto: 1586/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima formulada perante a Polícia Federal relatando possível
trabalho escravo realizado contra Bolivianos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Os  agentes  da  Polícia  Federal  compareceram  ao  local  da  denúncia  e  realizaram  entrevista
individual com os trabalhadores Bolivianos. Embora tenham detectado irregularidades referentes a
produção das roupas, concluíram pela ausência de práticas que caracterizassem situações de
trabalho análogo ao de escravo.  Restou esclarecido que os bolivianos trabalhavam por conta
própria  para  vender  as  roupas  no  mercado  e  que  não  tinham  empregados,  patrões  e  nem
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empresas para quem forneciam as peças.  Notícia de que todos estavam em posse dos seus
documentos de identificação. O local de prestação de serviço era organizado e limpo. Quanto a
constatação de que  no  local  havia  material  para costura  com a utilização não  autorizada de
marcas renomadas foi lavrado termo circunstanciado, com a adoção das providências cabíveis.
Ausência de indícios mínimos da prática de crime. Falta de justa causa para persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

514. Processo: 1.34.001.008191/2016-80 Voto: 1719/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática do
crime de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei 8137/90), por parte dos representantes legais de site
de vendas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal informou
não  ter  instaurado  procedimento  fiscal  contra  o  contribuinte  acerca  dos  fatos  narrados  pelo
notificante, esclarecendo, ainda, que a representação será analisada para verificação de interesse
fiscal,  considerando  a  oportunidade  e  conveniência  para  abertura  de  ação  fiscal.  Crime  de
natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.
Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do STJ:
RHC 24.876/SC, Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 19/03/2012; HC 114.051/SP, Jorge
Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  25/04/2011.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

515. Processo: 1.34.021.000266/2015-65 Voto: 827/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática de crimes contra a ordem tributária (arts. 1º
da Lei n.º 8.137/90) por parte de empresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Termo de  Verificação  Fiscal  apontou  irregularidades  com relação  ao  Imposto  sobre  Produtos
Industrializados  (IPI)  e  ao  Imposto  de  Renda  Pessoa  Jurídica-IRPJ,  com  reflexos  sobre  a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), COFINS e PIS/Pasep, referentes aos anos-
calendários de 2011 e 2012.  Oficiada,  a Receita  Federal  informou que os créditos tributários
referentes  aos  procedimentos  administrativos  lavrados  em  desfavor  da  empresa  investigada
encontram-se  com  exigibilidade  suspensa.  Segundo  consta,  um  dos  procedimentos  está
aguardando julgamento de Recurso Voluntário  no CARF,  enquanto o outro  foi  desmembrado,
gerando  um  novo  procedimento  administrativo,  e  ambos  estão  aguardando  julgamento  da
impugnação na DJR. Verifica-se o crédito tributário, por ora, não foi constituído. 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.

516. Processo: 1.34.043.000076/2015-90 Voto: 1574/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Justiça de Transição  Memória e Verdade. Homicídio de
DORIVAL  FERREIRA  (Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e
Desaparecidos  Políticos,  p.  411/414),  em 03/04/1970,  durante  a  Ditadura  Militar.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Segundo consta nos autos, DORIVAL era líder sindical e
militante da Ação Libertadora Nacional (ANL), sendo preso e baleado em sua própria residência,
em ação perpetrada por agentes do Estado. De acordo com a versão do Estado, a vítima teria
sido  executada  em  tiroteio  com  agentes  policiais  da  Operação  Bandeirante  (Oban)  em
02/04/1970. Entretanto, relatório da delegacia de polícia do dia 10/04/1970 afirma que DORIVAL
foi executado em 03/04/1970, o que corrobora a versão dos familiares de que teria sido levado
preso por agentes policiais em 02/04/1970. O laudo do Instituto de Polícia Técnica, elaborado
após a necropsia, informa que DORIVAL foi atingido por 11 disparos de arma de fogo, sendo um
deles no dedo anular esquerdo, indicando que estava em posição de defesa e, portanto, aponta
provável execução. Dentre os bens encontrados com a vítima não há registro de arma de fogo.
Consta nos autos lista de prováveis autores do delito, mas todos já falecidos. Todas as direções
investigativas  adotadas  para  identificação  de  outros  possíveis  participantes  da  repressão
resultaram no lamentável quadro de ausência de provas acerca da autoria, sobretudo em razão
do grande lapso de tempo transcorrido desde a data dos fatos. Ausência de indícios de autoria
delitiva ou de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

517. Processo: 1.34.043.000134/2014-02 Voto: 1562/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento de Acompanhamento instaurado com a finalidade de acompanhar a instrução da
ação penal 0004343-40.2012.403.6130, em trâmite perante a 2ª Vara Federal de Osasco. Revisão
de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informação  de  que  a  referida  ação  penal  já  foi
sentenciada,  tendo  o  MPF  interposto  recurso  de  apelação.  Inexistência  de  utilidade  na
continuidade do procedimento. Exaurimento do objeto. Homologação do arquivamento.

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

518. Processo: 1.35.000.000585/2016-62 Voto: 1520/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de
estelionato (CP, 171). Servidor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
informou suposta troca irregular de parcela de lote em assentamento. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos verifica-se que a suposta troca teria sido desfeita e
que o filho da beneficiária do lote estaria ocupando-o. O INCRA determinou que a beneficiária
retornasse ao lote e, caso descumprisse a notificação, seriam adotadas as medidas judiciais para
reintegração  de  posse  da  área.  Consta  nos  autos  que  a  beneficiária  apresentou  defesa
informando que não houve abandono do lote,  tendo apenas se ausentado para realização de
tratamento médico. Conduta sob análise do INCRA no âmbito administrativo. Ausência de indícios
da  prática  de  ilícito  penal.  Falta  de  justa  causa  para  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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Outras deliberações(Arquivamento)

519. Processo: 1.22.003.000018/2017-15 Voto: 1532/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º- B, I, do Código Penal. Rádio
teria  feito  a  divulgação  de  medicamento  sem  o  devido  registro  junto  ao  órgão  competente
(ANVISA). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Recebimento da promoção de
arquivamento  como  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  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  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.

    A Sessão foi encerrada  às dezesseis horas e  quinze minutos, lavrando-se esta ata, que vai assinada pelos
membros presentes.

Original assinada
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA
Coordenadora

Original assinada
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 
Titular

Original assinada
FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
Suplente

Original assinada
JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
Titular

Original assinada
JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
Suplente

Original assinada
MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE

PAULA
PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA

Suplente
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