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

ATA DA SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO
ORDINÁRIA DE ABRIL DE 2017

Aos três dias do mês de abril do ano dois mil e dezessete, às treze horas e dez minutos, iniciou-se, na sala de
reunião  da  Segunda  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  a  Sexcentésima
Septuagésima Quinta Sessão Ordinária de Revisão, convocada e presidida pelo Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho. Compareceram à sessão o Titular Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, bem como os Suplentes, Dr.
Franklin Rodrigues da Costa e a Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula. Ausentes justificadamente a
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen  (Coordenadora) e  o  Dr. José Bonifácio Borges de Andrada  (Suplente).
Foram apreciados,  mediante autorização,  os  procedimentos relatados pelos  membros  ausentes.  O Presidente
registrou elogios aos servidores da  2ª CCR,  destacando a dedicação e excelente  condução dos trabalhos.  Na
ocasião, o Colegiado julgou os seguintes procedimentos:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF-RJ-INQ-0500339-
68.2016.4.02.5101 - Eletrônico 

Voto: 2052/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 330, 304 C/C 297, 311 E
180,  §1°,  TODOS  DO  CP.  FATOS  OCORRIDOS  EM  NITERÓI  E  EM  SÃO  GONÇALO.
DIVERGÊNCIA ENTRE PROCURADOR DA REPÚBLICA E JUIZ QUANTO À COMPETÊNCIA
PARA JULGAR O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP.
RECONHECIMENTO DE CONEXÃO TELEOLÓGICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO EM NITERÓI. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 330, 304 c/c 297, 311 e 180, §1°, todos do CP.
Investigado que, ao trafegar em alta velocidade pelo acostamento da Rodovia BR 101, km 320, no
bairro de Neves, no Município de São Gonçalo/RJ, teria desobedecido à ordem de parada do
veículo dada por Policial Rodoviário Federal, vindo a ser parado somente na subida da Ponte Rio-
Niterói (em Niterói/RJ), ocasião ocasião em que foi constatado que: (I) o CRLV era falso; (II) a
numeração do motor estava incorreta; (III) a numeração do lacre da placa era diferente daquela
constante do CRLV; e (IV) a marcação do chassi nos vidros apresentava indícios de adulteração.
2. O Procurador da República oficiante requereu o declínio de competência, em relação ao crime
previsto no art. 330 do CP, a uma das Varas Criminais de São Gonçalo, uma vez que a possível
desobediência teria se consumado no momento em que a ordem deveria ter sido cumprida e não
foi,  ou seja, no km 320, da BR101, localizado em Neves, São Gonçalo/RJ. 3. O Juiz Federal
discordou do requerimento de declínio de competência, por considerar que há conexão entre o
crime supostamente praticado em São Gonçalo (desobediência) e os crimes em tese praticados
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em Niterói. 4. Conforme entendimento doutrinário, na conexão denominada teleológica (art. 76, II,
do CPP),  o autor  de determinado crime pratica outra  infração com a finalidade de garantir  a
impunidade,  a  ocultação  ou  a  vantagem em relação  a  qualquer  delas.  Um fato,  posterior,  é
praticado em razão de outro, anterior, por quaisquer das motivações mencionadas, isto é, com
finalidade específica. 5. No caso em análise, verifica-se que o suposto crime de desobediência
tinha  por  objetivo  a  impunidade em relação  aos  demais  crimes perpetrados  pelo  investigado
(falsificação/uso de documento inautêntico, adulteração de sinal identificador veículo automotor e
receptação), sendo que a ocultação somente deixou de se consumar por circunstâncias alheias à
vontade  do  agente  (parada  forçada),  6.  Devem,  portanto,  tanto  os  crimes  praticados  em
Niterói/RJ,  quanto  àquele  praticado  em  São  Gonçalo/RJ,  serem  analisados  conjuntamente,
perante  o  Juízo  da  Subseção  de  Niterói/RJ,  em razão  da  conexão.  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-AM-0016113-08.2016.4.01.3200-
INQ

Voto: 2002/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171,
§  3º).  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  JUÍZO.  REVISÃO  (CPP,  ART.  28).
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.  ENUNCIADO Nº  28 DA 2ª
CCR/MPF.  ENUNCIADO  Nº  438  DO  STJ.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do
crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3°), por pessoa desconhecida que, no período
de 01/10/2004 a 30/06/2009,  recebeu indevidamente benefício  previdenciário  após o óbito do
titular, gerando um prejuízo ao INSS no valor de R$ 25.652,73. 2. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento do procedimento com base na falta de efetivo interesse de
agir, em decorrência da prescrição em perspectiva do delito. 3. Discordância do Juiz Federal. 4.
Enunciado nº 28 desta 2ª CCR: Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela
prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência. 5. Incidência da Súmula nº 438 do
STJ:  É  inadmissível  a  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  com
fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. 6.
Considerando que a pena máxima abstratamente cominada ao crime previsto no art. 171, § 3°, do
CP é de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e que o último saque indevido ocorreu em
30/06/2009,  a  extinção da punibilidade pela  prescrição da pretensão punitiva  estatal  somente
ocorrerá em 2021, conforme a regra prevista no art. 109, III, do referido diploma legal. 7. Ademais,
consta  dos  autos  que  ainda  há  diligências  pendentes  de  serem  realizadas,  que  já  foram
determinadas  pela  Polícia  Federal,  com  solicitação  de  novo  prazo  para  continuidade  das
investigações. 8. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas
investigações.

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

003. Processo: JF/CE-0002229-42.2016.4.05.8100-
PIMP

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

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

Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar possível prática de crime referente à criação
de falsas cooperativas de trabalho. Remessa anterior dos autos à 2ª CCR/MPF, com fundamento
no art. 28 do CPP. Colegiado que deliberou pelo prosseguimento das investigações. Realizadas
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diligências. Nova promoção de arquivamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego apontou não haver registro de qualquer
autuação trabalhista em face das cooperativas em tela. Não constam, ademais, registros de que
as mesmas tenham sido contratadas por qualquer ente público no Estado do Ceará, afastando-se
a  possibilidade  de  que  tenha  ocorrido  fraude  em  licitação  ou  crime  conexo.  Requisitadas
informações  à  Procuradoria  do  Trabalho  no  Ceará,  apontou  a  anterior  tramitação  de  três
procedimentos investigatórios em face das cooperativas acima referidas. O primeiro, instaurado
em face  das  três  cooperativas,  foi  arquivado  ante  a  falta  de  constatação  de  irregularidades
concretas, mas apenas a falta de registro das entidades perante a Organização das Cooperativas
do Brasil. Os demais inquéritos civis foram igualmente arquivados dada a celebração de termo de
ajustamento  de  conduta,  não  tendo  os  referidos  autos  apontado  notícias  concretas  de
irregularidades trabalhistas que pudessem permitir a conclusão pela ocorrência de frustração de
direitos trabalhistas. Ausência de materialidade delitiva. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª
CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

004. Processo: JF/CF/BA-0000649-
26.2016.4.01.3302-INQ

Voto: 2226/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE CAMPO 
FORMOSO/BA

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

Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Possíveis crimes de
estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). 29 casos examinados, sendo: 1) 17 casos em que o
último saque indevido ocorreu há mais de 12 (doze) anos, restando extinta a punibilidade (CP, art.
107, IV) pela prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III); 2) 04 casos em que as
parcelas de benefício previdenciário foram recebidas há muitos anos, mediante a utilização de
cartão magnético e os segurados não possuíam procurador ou representante legal, não existindo
indícios mínimos de autoria e diligências capazes de modificar o panorama probatório atual; e 3) 8
casos  em  que  o  recebimento  indevido  é  de  no  máximo  03  (três)  parcelas  de  benefício
previdenciário após o óbito dos titulares, o que evidencia a inexistência de dolo específico de
obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS, isso porque os valores sacados indevidamente são
utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do titular do benefício.
Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF. Homologação do arquivamento. Manutenção
do arquivamento.

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

005. Processo: JF/MG-0055814-19.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 2190/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  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. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO EVIDENCIADA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 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, com fundamento no "erro de tipo, a
excluir  o  dolo  do  agente,  pois  os  elementos  disponíveis  não  permitem  supor  que  ele
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voluntariamente tenha praticado atos cuja subsunção ao artigo 16 da Lei nº 7.492/86 lhe fosse
indubitável".  Discordância  do  Juiz  Federal.  Remessa  dos  autos  à  2ª  CCR/MPF.  3.  Das
informações  constantes  dos  autos,  verificam-se  indícios  de  que  as  associações  investigadas
atuaram 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. No mesmo sentido,  são os
precedentes da 2ª CCR, todos da mesma Origem: Processos nos 0067316-52.2016.4.01.3800,
0064382-58.2015.4.01.3800;  0060629-59.2016.4.01.3800  e  0054530-73.2016.4.01.3800.  5.
Ademais,  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.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na investigação.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

006. Processo: 1.32.000.000177/2017-01 Voto: 2189/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  POSSÍVEL CRIME  DE  FURTO  (CP,  ART.  155).  SUBTRAÇÃO DE  BEM
COLOCADO EM PORTA-OBJETO JUNTO À DETECTOR DE METAIS DA CEF. REVISÃO DE
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO N° 32 DA 2ª CCR). POSSIBILIDADE DE OFENSA A
BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO OU DE SUAS ENTIDADES AUTÁRQUICAS OU
EMPRESAS PÚBLICAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Notícia de Fato autuada para
apurar possível prática do crime de furto (CP, art. 155), em razão da comunicação de que, ao
entrar na Agência da Caixa Econômica Federal " CEF, o representante deixou a chave de sua
motocicleta no porta-objeto junto à porta com detector de metais. Após isso, a chave foi furtada
por um desconhecido. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual, por considerar que a conduta foi praticada contra bem e interesse
particulares. 3. No caso em análise, entretanto, a vítima depositou as chaves de sua motocicleta
no local que a instituição financeira determina como adequado (porta-objetos) quando a pessoa
passa pela porta com detector de metais. 4. Dessa forma, o furto perpetrado por terceiro de bem
particular  depositado temporariamente no local  que o próprio  banco determina,  embora atinja
diretamente  o  particular,  demonstra  uma  deficiência  no  sistema  de  segurança  da  instituição
financeira,  que  não  foi  capaz  de  oferecer  a  vigilância  necessária  aos  bens  que  ela  própria
determina que seus clientes coloquem no porta-objetos, e não uma "culpa" exclusiva do cliente. 5.
Não  homologação  do  declínio  e  designação  de  outro  membro  do  MPF  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.

007. Processo: 1.14.002.000273/2016-69 Voto: 1365/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTAS  FRAUDES  PREVIDÊNCIÁRIAS.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  POSSIBILIDADE  DE
DILIGÊNCIAS.  APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO  Nº  69.  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  AO
PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE PARA O PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO
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PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação formulada em Sala de Atendimento
ao  Cidadão,  que  relata  possível  ocorrência  de  fraudes  previdenciárias.  2.  Promoção  de
arquivamento sob o argumento de que "o teor da representação não menciona qualquer fato ou
dado concreto  característico  da prática  de ilícitos e  nem demonstra,  de  qualquer modo,  com
razoável  consistência,  a efetiva prática de atos que demandem de imediato a intervenção do
Ministério Público Federal". Autos remetidos à 2ª Câmara para fins do art. 62, IV, da LC nº 75/93.
3. Da atenta leitura dos autos, verifica-se que o representante apresentou 2 nomes de pessoas
supostamente  envolvidas.  4.  Realizadas  pesquisas  por  intermédio  do  Sistema  Nacional  de
Pesquisa  e  Análise  "  SNP/SINASSPA  em  09/03/2017,  verificou-se  que  a  primeira  pessoa
realmente  possui  benefício  previdenciário  ativo  e  a  segunda  teve  pedido  de  auxílio-doença
indeferido e auxílio-maternidade que já se encontra cessado. 5. Embora os referidos elementos
obtidos na pesquisa SNP/SINASSPA não sejam suficientes para apontar qualquer irregularidade,
o  certo  é  que,  somadas  à  manifestação  inicial,  são  informações  suficientes  ao  início  da
persecução penal. 6. Certamente, com os recursos de que dispõe o Ministério Público Federal e a
Polícia Federal,  a identificação de eventuais fraudes é perfeitamente possível,  no entanto,  no
caso, nenhuma diligência (além da pesquisa solicitada por esta Relatora) foi realizada e não há
demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de justa causa para a persecução
penal. 7. Aplicação analógica do Enunciado nº 69 da 2ª Câmara. 8. 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. 9. Devolução dos autos ao Ofício
de origem (PRM/Campo Formoso/BA) para que se realize diligências mínimas para a elucidação
dos fatos e eventuais autoria e materialidade delitivas.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

008. Processo: 1.14.006.000219/2016-83 Voto: 2227/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, relatando
que suposto carteiro dos Correios vem sofrendo agressões praticadas desde 2014, o que estaria
atrapalhando suas atividades diárias. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Não há nos
autos elementos que permitam concluir por qualquer relação entre as agressões supostamente
sofridas e o exercício da função pública, tampouco as circunstâncias em que ocorreram, se foram
físicas ou verbais, etc. 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.

009. Processo: 1.18.001.000396/2016-61 Voto: 2235/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação comunicando possível crime eleitoral (Código
Eleitoral,  art.  350)  e  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98),  atribuídos  a  ex-prefeito  de
Anápolis/GO.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).  1)  A  Lei
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Complementar nº 75/93 dispõe sobre as funções eleitorais do Ministério Público Federal. O seu
art. 72 estabelece que compete ao Ministério Público Federal exercer, junto à Justiça Eleitoral, as
funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. Por
sua vez, o seu art. 79 descreve que o Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público local
que oficie junto ao Juízo incumbido do serviço eleitoral de cada Zona. Assim, ainda que seja o
membro do Ministério Público Estadual que exerça a função eleitoral em primeira instância, essa
continua sendo uma função do Ministério Público Federal,  que pode ser delegada ao Parquet
Estadual. Desse modo, no presente caso incide o Enunciado nº 25 desta 2ª CCR, que dispensa a
revisão por este Colegiado nos casos em que o membro do MPF declina de suas atribuições para
outra  unidade do  próprio  MPF,  verbis:  Não se sujeita  à  revisão  da 2ª  Câmara o declínio  de
atribuição  de  um  órgão  para  outro  no  âmbito  do  próprio  Ministério  Público  Federal.  Não
conhecimento da remessa. 2) Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo
e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando
praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda,
quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.Precedente do STJ
(CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em
que  os  elementos  iniciais  não  evidenciam  a  ocorrência  de  crime(s)  antecedente(s)  de
competência da Justiça Federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

010. Processo: 1.24.000.002187/2016-64 Voto: 2041/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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
investigada por expor à venda 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.

011. Processo: 1.25.000.000810/2017-98 Voto: 2183/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  de  crime  previsto  na  Lei  n°  10.826/03.  Constatação  de
irregularidade em acervo de armas de fogo, munições ou equipamentos de recarga destinados às
atividades de tiro esportivo, caça e coleção. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência
de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.  Segundo  precedentes  do  STJ,  o  Estatuto  do
Desarmamento não modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes dessa
natureza, que continua sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT), salvo quanto ao
tipo do art.  18 (tráfico  internacional de arma de fogo).  Ausência  de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

012. Processo: 1.27.000.000440/2017-14 Voto: 2145/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de ameaça (CP, art. 147). Comunicação de que alunos
de universidade federal ficaram cerca de três horas ameaçando invadir a sala da secretaria em
que se encontrava professor da referida instituição de ensino, em razão de postagens em redes
sociais de opiniões pessoais do docente. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Fato
não praticado em razão da função publica exercida pelo professor, mas sim por opiniões pessoais
postadas  em  redes  sociais.  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.

013. Processo: 1.29.008.000114/2017-62 Voto: 2009/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 243 da Lei n° 8069/90. Notícia de que a
investigada  estaria  utilizando o  valor  recebido  a  título  de  bosa  família  para  levar  seus  filhos
menores a bar e consumir bebidas alcoólicas. 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.

014. Processo: 1.29.008.000636/2016-83 Voto: 2019/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação de que sindicato de bancários estaria exigindo de seus associados
a assinatura de autorização de desconto de honorários de advogados contratados, para que os
empregados da classe recebessem valores provenientes de depósito judicial, bem como cobrando
e se apropriando de valor sobre o qual não caberia a cobrança de pagamentos de honorários.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de prejuízo a bens,  serviços ou interesse
direto  e específico  da União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

015. Processo: 1.29.017.000003/2017-47 Voto: 2110/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CANOAS-RS
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

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

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

016. Processo: 1.30.001.000066/2017-51 Voto: 1974/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  sigilosa  encaminhada  ao  MPF,  em  que  o  comunicante  relata
diversas ilicitudes ocorridas no Estado do Rio de Janeiro, como: irregularidades na administração
do  ex-Secretário  Estadual  de  Segurança  Pública,  durante  no  exercício  do  cargo;  reformas
fraudulentas de Coronéis da PMRJ e formação de quadrilha; dentre outros. 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.

017. Processo: 1.34.001.001156/2017-11 Voto: 2220/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Fraude ocorrida em razão
da emissão de boleto falso, com logomarca da CEF, e tendo como cedente instituição financeira
privada, que inclusive admitiu a administração da conta destino do valor pago pela vítima do golpe
(particular).  Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). No âmbito civil,  a Juíza Federal
excluiu a CEF do polo passivo da ação, declarando a incompetência absoluta do Juizado Especial
Federal para o caso. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedente da 2ª CCR: Procedimento n° 1.29.008.000709/2015-56, Voto n° 500/2016, Sessão n°
635,  de  15/02/2016,  unânime.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

018. Processo: 1.34.011.000045/2017-78 Voto: 2203/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA
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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
investigada  por  expor  à  venda  produtos  (aparelhos  de  sauna seca)  sem pronunciamento  do
Ministério da Saúde sobre a obrigatoriedade ou não do seu 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.

019. Processo: 1.34.023.000040/2017-14 Voto: 2040/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a economia popular (Lei n° 1.521/51, art. 2°, XI) ou contra
as relações de consumo. Autuação de pessoa jurídica, pela Agência Nacional de Petróleo " ANP,
por utilizar bicos de abastecimento de combustíveis com irregularidades nos volumes dispensados
por  sua  bomba medidora.  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.

Homologação de Arquivamento

020. Processo: DPF/JPA-00036/2016-INQ Voto: 2010/2017 Origem: GABPR3-DAL - DANIEL 
AZEVEDO LÔBO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Notícia de possível oferta de cursos
de pós-graduação não credenciados junto ao Ministério da Educação. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diversas diligências realizadas.  Embora não esteja  explicitado nas
propagandas  ou  contratos  firmados  com  alunos,  a  pós-graduação  é  ofertada  em  razão  de
convênio  existente  com Instituição  de Ensino  Superior  "  IES que  possui  regular  inscrição  no
Ministério  da  Educação  "  MEC.  A  associação  investigada  também  possui  convênio  com
universidade  portuguesa,  para  a  realização  de  curso  de  mestrado,  em  Portugal,  sendo  a
instituição  estrangeira  que  emitirá  o  respectivo  diploma,  o  qual  deverá  ser  revalidado
posteriormente  no  Brasil  por  alguma IES autorizada  pelo  MEC.  Ausência  de  indícios  de que
qualquer  aluno  tenha  sido  lesado  seja  com  a  não  emissão  do  diploma  ou  com  o  não
reconhecimento  deste  pelo  MEC.  Existência  de  inquérito  civil  no  âmbito  do  MPF que  apura
possíveis irregularidades na oferta de cursos de mestrado noticiado. Esgotamento das diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

021. Processo: DPF-UDI-00004/2017-INQ Voto: 2008/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  previsto  no  art.  297,  §  3°,  II,  do  CP.  Investigada  que  era
empregada na empresa de seu filho e que teria prestado declaração no INSS no sentido de que
foi registrada com o mero intuito de se afastar posteriormente. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Realização de diligências. Oitiva da investigada, de seu filho, de sua nora, de
funcionários e de ex-funcionários da empresa. Todas as declarações prestadas foram no sentido
de que a investigada efetivamente trabalhou na empresa. Ausência de indícios da prática do crime
previsto no art. 297, § 3°, II, do CP. Homologação do arquivamento.

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

022. Processo: 1.14.000.003165/2016-68 Voto: 2239/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta distribuição de material de propaganda (santinhos) em local de votação,
na  véspera  do  pleito.  Conduta  ilícita  descrita  no  artigo  14,  §  7ª,  da  Resolução  TSE  n.º
23.457/2015. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A distribuição do material não foi
objeto de flagrante, inexistindo nos autos registro de eventuais testemunhas do episódio. Nesse
cenário, não se vislumbra qualquer evidência de que o candidato tenha pessoalmente realizado o
derrame  dos  "santinhos"  ou  mesmo  orientado  seus  apoiadores  nesse  sentido.  Ausência  de
elementos mínimos da materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

023. Processo: 1.15.000.000599/2017-50 Voto: 2109/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3°).  Possível
irregularidade no recebimento de benefício de amparo social ao deficiente, no que diz respeito ao
quesito renda familiar. Beneficiária que teria declarado conviver na mesma casa com sua mãe e
irmã (que não possuem renda), sendo posteriormente verificado que seu pai também residiria no
local  (com  renda  de  R$  1.116,60).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Esclarecimentos.  Em suas razões de recurso,  a beneficiária informou que seu pai,  apesar de
separado de sua mãe e de morar em outro endereço, está sempre na companhia da investigada
(portadora  de  lupus,  plaquetopenia  auto-imune,  hepatite  auto-imune,  hepatopatia  crônica  e
osteoporose), visitando-a e passando o dia com ela. Juntada aos autos de atestados médicos,
recibo  de  aluguel  da  casa  em  que  a  investigada  mora  (tendo  por  locatária  sua  mãe)  e
comprovante  de  endereço  de  seu  pai,  em  imóvel  diverso.  Pelos  elementos  de  informações
juntados  aos  autos,  não  se  verificou  prática  de  crime  pela  segurada.  Homologação  do
arquivamento.

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

024. Processo: 1.15.000.002959/2016-77 Voto: 1980/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3°).  Possível
irregularidade  em  benefício  de  aposentadoria  por  idade  (trabalhador  rural),  apontada  pela
Operação Mônaco, deflagrada pela Força Tarefa Previdenciária. Verificação de que o titular do
benefício  foi  encontrado  na  propriedade indicada  como residência  e  local  de  trabalho,  tendo
afirmado que cuida do gado e da plantação, recebendo um salário mínimo, o que configuraria
condição de empregado e não de segurado especial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Diligências. Informações de que o beneficiário foi aposentado por idade como trabalhador
rural  por  meio  de  decisão  judicial  (Processo  n°  0501223-40.2016.4.05.8100),  em  que  ficou
comprovada sua qualidade de trabalhador rural, após instrução e análise de provas documentais
e testemunhais. Ouvido, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais confirmou que o
investigado é de fato trabalhador rural. Pelos elementos de informações juntados aos autos, após
as  diligências  realizadas,  não  se  verificou  prática  de  crime  pelo  segurado.  Homologação  do
arquivamento.

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

025. Processo: 1.15.002.000071/2017-61 Voto: 2006/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Pagamento  de
benefício previdenciário após o óbito do beneficiário, ocorrido em 25/11/2007.Benefício depositado
irregularmente  no  período  compreendido  entre  04/12/2007  a  04/11/2015.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. Não houve saques após o óbito do
beneficiário, somente o pagamento (depósito) em conta bancária vinculada para o recebimento do
benefício.  Constatado  o  equívoco  da  própria  autarquia  previdenciária,  a  instituição  financeira
procedeu a devolução integral dos valores depositados indevidamente. Ausência de elementos
mínimos de conduta ilícita. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.15.004.000161/2016-51 Voto: 2155/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de difusão de praga ou doença (CP, art. 259) e de infração de
medida  sanitária  preventiva  (CP,  art.  268).  Indícios  de  comercialização  irregular  de  produto
agropecuário prejudicial  à saúde pública.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Diligências.  Operação realizada pelo  MAPA e pela  SDA/CE em 08 (oito)  propriedades rurais,
tendo sido realizados contatos com lojistas agropecuários e profissionais que prestam assistência
técnica  rural  na  região.  O  resultado  dos  exames  nas  unidades  dos  produtos  encontrados
descartou  o  suposto  risco  à  saúde  pública.  Ausência  de  indícios  da  prática  de  crime.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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027. Processo: 1.16.000.002296/2016-53 Voto: 2185/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir do recebimento de ofício da ANTT que,
após  traçar  um  panorama  sobre  os  problemas  causados  pela  exploração  clandestina  de
transporte de passageiros no Distrito Federal e entorno, sugere a atuação conjunta com o MPF
para o enfrentamento dessa atividade ilegal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências.  Encaminhamento  de  cópia  da  representação  ao  Ofício  de  Ordem  Econômica  e
Consumidor da PR/DF,  para  adoção de providências de cunho cível  em relação  à prestação
irregular  do  serviço  de  transporte  público  de  de  passageiros,  tendo  sido  instaurado  o
Procedimento Preparatório n° 1.16.000.002716/2016-00, atualmente em curso. A ANTT assinalou
o estreitamento que vem ocorrendo entre suas atividades e as da Polícia Federal, informando que
fatos  praticados  em  desfavor  de  seus  agentes  de  fiscalização  vêm  sendo  levados  ao
conhecimento da Polícia.  Realização de levantamento em que foi  verificado que o MPF vem
atuando regularmente nos procedimentos criminais específicos instaurados nos casos concretos
em curso que apuram delitos praticados contra os serviços de fiscalização da referida Agência,
com  o  oferecimento  de  denúncias,  manifestações  em  representação  policial  por  busca  e
apreensão, prisão preventiva, proibição de obtenção de habilitação para dirigir veículo automotor,
dentre  outros.  Providências  cabíveis  que  já  foram  devidamente  adotadas.  Homologação  do
arquivamento.

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

028. Processo: 1.19.000.000255/2016-11 Voto: 2187/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  a  responsabilidade  de  Defensor
Público da União que, mesmo sendo plantonista no dia 30/10/2015, se encontrava viajando e que,
em virtude da urgência que o caso exigia, determinou a remessa de petição à Justiça Federal
apenas com a  assinatura  de  sua  Assistente  Administrativa.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, IV). 1) Ausência justificada pelo investigado, que não causou qualquer prejuízo à
defesa  do  direito  do  menor  que  necessitava,  com  urgência,  de  internação  hospitalar  para
submeter-se a procedimento cirúrgico. Irregularidade devidamente sanada. Notícia de fato que foi
arquivada no âmbito da Corregedoria da DPU. Ausência de materialidade delitiva. Homologação
do arquivamento. 2) Remessa dos autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à
Corrupção), em cumprimento ao art. 2°, § 5°, da Resolução CSMPF n° 148, de 1° de abril de
2014, publicada em 24/04/2014, para análise de eventual crime ou ato de improbidade no âmbito
de suas atribuições.

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.

029. Processo: 1.21.000.000473/2017-88 Voto: 2118/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Obtenção fraudulenta de empréstimo
consignado junto à instituição financeira privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32 -  2a CCR).  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
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17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Desnecessidade
de remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, tendo em vista que foi encaminhada cópia
integral  da  presente  Notícia  de  Fato  também  à  Polícia  Civil  e  ao  MPE.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.23.000.002826/2016-29 Voto: 2103/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal.  Suposta invalidade da convenção partidária do PMDB de
Belém e do demonstrativo de regularidade de atos partidários (DRAP) da Coligação Majoritária
"Para  o  bem  de  Belém",  relativo  às  eleições  de  2016.  Promoção  de  arquivamento  com  os
seguintes  fundamentos:  Ato  que  foi  deferido  pelo  Juízo  da  97ª  Zona  Eleitoral  sem  ter  tido
nenhuma  impugnação  de  candidato,  partido  político,  coligação  partidária  e/ou  do  Ministério
Público. Candidatos da coligação que não tiveram êxito em ir para o segundo turno do pleito, não
se vislumbrando, com isto, nenhum interesse público que legitime a atuação do Ministério Público
Eleitoral. Além disso, Apenas quem deteria legitimidade para contestar a participação e assinatura
de convencionais seria os próprios convencionais, filiados, candidatos e/ou partidos integrantes da
coligação  que  teria  sido  constituída  de  modo  irregular,  faltando  legitimidade  ad  causam  ao
noticiante. Ausência de indícios da prática de crime eleitoral que enseje e legitime a atuação do
Ministério  Público Eleitoral.  Revisão de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  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.

031. Processo: 1.23.007.000027/2015-77 Voto: 2122/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Tentativa
de induzir a erro o juiz da causa em ação previdenciária. Revisão de arquivamento (art. 62, IV da
LC 75/93). Ajuizamento de ação previdenciária de aposentadoria por idade de trabalhador rural
com a utilização de falsa declaração parceria rural. Caso em que se evidencia a ausência de dolo
na conduta  do autor  da ação,  pessoa  idosa,  analfabeta  e  que  declarou  a  verdade em juízo,
afirmando  não  conhecer  a  pessoa  que  teria  firmado  a  referida  declaração  falsa.  Suposto
documento  falso  que  não  foi  capaz  de  induzir  a  erro  o  magistrado.  Ação  judicial  julgada
improcedente. Fraude que, no caso, embora imoral, apenas poderia caracterizar litigância de má-
fé, sujeita às sanções previstas no art. 18 do CPC. Aplicação do princípio da proteção judiciária,
assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, XXXV e LV da Constituição). Precedente do
STJ: RHC 61.393/RJ, Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma, DJe 15/02/2016. Ordem judicial
que determinou a suspensão do exercício da atividade profissional de advocacia pelo advogado
da  causa.  Ofício  enviado  à  OAB  para  registro  e  ciência  da  decisão.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.25.006.000661/2016-26 Voto: 2116/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de sonegação de tributos (Lei 8.137/90, art. 1º, V). Revisão de
arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  A ação  consistiu  na  proposta  por  parte  do  agente  de
obtenção de desconto no valor da compra em proveito da noticiante, Procuradora da República,
caso concordasse efetuar o pagamento em conta de terceiro. Após a negativa da manifestante
houve a efetiva emissão da nota fiscal.  Negativa de fornecimento de nota fiscal de venda de
produto ao consumidor final que não se concretizou. Atipicidade da conduta narrada. Ausência de
elementos  justificadores  do  prosseguimento  da  investigação.  Remessa de  cópia  dos  autos  à
Receita Federal para a devida fiscalização. 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. 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. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.25.008.000033/2017-10 Voto: 2014/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º),
tendo em vista o suposto recebimento indevido de benefício de amparo social ao deficiente. Após
a  regular  cessação  do  benefício,  em  consulta  ao  sistema  CNIS,  a  Autarquia  Previdenciária
verificou que no período de 01/10/2011 à 31/10/2012 o irmão do beneficiário e membro do grupo
familiar  auferiu  remuneração  que,  somada  aos  outros  rendimentos  familiares  e  dividida  pelo
número de membros, superava o critério objetivo de " do salário mínimo previsto em lei. Desse
modo,  o  benefício  assistencial  foi  considerado  irregular  no  citado  período,  uma  vez  que  os
rendimentos  superavam  o  limite  legal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Entende-se que, para a concessão do benefício devem ser aferidas as condições concretas e não
requisitos meramente objetivos. A jurisprudência caminha no sentido de que devem ser analisadas
as  condições  concretas  de  miserabilidade  do  núcleo  familiar  a  que  pertence  o  beneficiário.
Evidente ausência de dolo na conduta do investigado. Homologação do arquivamento.

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

034. Processo: 1.26.002.000049/2017-37 Voto: 2163/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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°). Suposta falta de
recolhimento de contribuições destinadas ao PIS/PASEP, por parte de então Prefeito Municipal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Óbito do investigado. Extinção da punibilidade
(CP, art. 107, I). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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035. Processo: 1.28.100.000209/2015-01 Voto: 2013/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MOSSORO-RN

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  invasão  de  terras  públicas  (Lei  n°
4.947/66, art. 20). Comunicação de que um grupo de pessoas não identificadas invadiu e ocupou
área pertencente à União. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Realização de
diligências. A SPU informou que a área em análise de fato se inclui nos bens da União e que,
após  vistoria  no  local,  constatou-se  ocupação  irregular  abandonada.  Impossibilidade  de
identificação dos responsáveis pela invasão ou apontar qualquer indivíduo que tenha invadido o
local. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

036. Processo: 1.29.000.004153/2016-28 Voto: 2242/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Pagamento  de
benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  beneficiário,  ocorrido  em  24/04/2004.  Benefício
depositado irregularmente no período compreendido entre 03/05/2004 a 01/03/2005. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. Não houve saques após o óbito do
beneficiário, somente o pagamento (depósito) em conta bancária vinculada para o recebimento do
benefício.  Constatado  o  equívoco  da  própria  autarquia  previdenciária,  a  instituição  financeira
procedeu a devolução integral dos valores depositados indevidamente. Ausência de elementos
mínimos de conduta ilícita. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.29.002.000338/2016-43 Voto: 1984/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 3º e
337-A,  ambos  do  CP.  Procedimento  instaurado  a  partir  de  documentação  encaminhada  pela
Gerência Regional do Trabalho e Emprego, referente a fiscalização realizada na sede da empresa
jurídica  investigada.  Verificação  da  ocorrência  de  conluio  entre  a  pessoa  jurídica  e  um  dos
empregados, para fins de recebimento indevido de seguro-desemprego, bem como de utilização
de pagamento "por fora" quanto a outros empregados, sem o devido registro na CTPS. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Quanto ao suposto crime de estelionato majorado, foi
determinada a requisição de instauração de Inquérito Policial para apuração do fato. Quanto ao
crime  previdenciário  (CP,  art.  337-A),  verifica-se  possuír  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.
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038. Processo: 1.29.011.000022/2017-23 Voto: 2238/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto  crime de tráfico  internacional  de pessoas (CP,  art.  149-A).  Anúncio
veiculado em jornal local, que buscava selecionar mulheres para trabalho no exterior. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realização  de  diligências,  pela  Polícia  Federal,  no
endereço indicado para a entrevista das candidatas, bem como junto ao jornal que publicou o
anúncio. Não foi possível identificar os responsáveis pelo anúncio e nem a única interessada que
teria  sido  entrevistada.  Determinação,  pela  Autoridade  Policial,  para  que  as  informações
permaneçam como inteligência no N.O. da Delegacia. Ausência de indícios de justa causa para 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

039. Processo: 1.32.000.000275/2017-31 Voto: 2161/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Apreensão de uma caixa de isopor contendo substância que, de acordo com o
possuidor, seria peixe. Volume que foi despachado como bagagem em voo de de Boa Vista/RR
para Guarulhos/SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Realização de
exame pericial que concluiu não ser possível determinar a natureza biológica, especificamente
animal, do material,  nem verificar a presença de substância sob controle especial ou proibido.
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.

Outras deliberações(Arquivamento)

040. Processo: 1.34.043.000313/2016-01 Voto: 2111/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Manifestação
encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o comunicante narra que um indivíduo,
em contato telefônico, teria se apresentado como Procurador da República, tratando de uma força
tarefa em realizaçãvoto no Município de Osasco e de uma intimação que seria recebida pela
empresa  da  vítima.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Em  diligências
preliminares, verificou-se não haver nenhum membro, ou mesmo servidor, do MPF com o nome
utilizado na tentativa do eventual golpe. Fato praticado contra particular. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL
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NÃO PADRÃO

041. Processo: JF/CE-0000568-91.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 1991/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado com vistas a apurar a materialidade e a autoria do crime previsto no
art.  157,  §2º,  I  e  II  do  Código  Penal.  Notícia  de  que  cinco  indivíduos  portando  revólveres
assaltaram um carteiro, no dia 07/10/2015 às 11:00h, enquanto ele efetuava entregas na Rua
Palmácia, nº 249, Vila Velha em Fortaleza/CE, subtraindo as encomendas que estavam sendo
transportadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências realizadas pela
Polícia  Federal  que  não  apontaram qualquer  informação  relevante  acerca  da  identidade  dos
assaltantes.  Inexistência  de  testemunhas  e  de  sistema  de  câmeras  de  segurança  no  local.
Ausência de linha investigativa apta a revelar a autoria do crime. Homologação do arquivamento.

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

042. Processo: JF/CE-0000659-84.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 2360/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência de furto de um envelope de depósito
de  cheque  na  agência  da  Caixa  Econômica  Federal  na  cidade  de  Fortaleza,  ocorrido  em
13/08/2016. CP, art. 155, § 4º, inc. II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Análise de mídia contendo as imagens do furto, não tendo sido possível verificar detalhes das
características físicas do suspeito em virtude da baixa resolução das imagens captadas e das
condições de iluminação do local. Varredura em busca de câmaras próximas do local do fato.
Providência infrutífera. Inexistência de testemunha ou vestígio material que possa viabilizar uma
linha  investigativa.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

043. Processo: JF/CE-0009746-06.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 2108/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME 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.  PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE AO CASO.
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 25 (vinte e cinco) sementes de maconha,
supostamente importadas da Bélgica por pessoa residente em Fortaleza/CE. 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 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, 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
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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, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

044. Processo: JF/CE-0009972-40.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 2000/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para apurar  suposto crime de falsidade ideológica (CP,  art.  299).
Investigada que assinou termo e declarou não ser ocupante de cargo efetivo, emprego, função ou
cargo em comissão em autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia
mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, no intuito de ser
contratada  temporariamente  pelo  IBGE.  Relatório  da  CGU apontando possível  cumulação  de
cargos pela investigada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatação,
após diligências, de inocorrência de cumulação de cargos. Investigada que assinou o termo de
não impedimento e a declaração perante o IBGE no mesmo dia em que procurou o Setor de
Recursos  Humanos  da  Prefeitura  de  Pacajus/CE  para  rescindir  o  contrato  temporário  que
mantinha com o município. Ausência de dolo. Crime não caracterizado. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

045. Processo: JF/CF/BA-0004135-
53.2015.4.01.3302-PROINVMP

Voto: 2255/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE CAMPO 
FORMOSO/BA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171,
§  3º.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE. CPP,  ART.  28,C/C LC Nº  75/93,  ART. 62,  IV.  MANIFESTAÇÃO GENÉRICA A
RESPEITO  DE  48  (QUARENTA  E  OITO)  DOSSIÊS  RELATIVOS  A  PROCESSOS  DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EM QUE HOUVE RECEBIMENTO DE PARCELAS APÓS O
ÓBITO DO TITULAR. NECESSIDADE DE ESPECIFICAR AS MOTIVAÇÕES RELACIONANDO-
AS  COM  CADA  CASO.  FUNDAMENTAÇÃO  INSUFICIENTE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, em decorrência
de saques indevidos alusivos a 48 (quarenta e oito) benefícios previdenciários após o óbito dos
respectivos titulares. 2. O Procurador da República oficiante promoveu "o arquivamento de 48
procedimentos, dos quais 16 tratam de fatos já prescritos ou na iminência de prescreverem, 30
são reputados insignificantes, pois de baixo valor, e em outros 2 não se apurou saques pós óbito".
3.  O  Juízo  Federal  da  Vara  Única  de  Campo  Formoso/BA  discordou  da  promoção  de
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arquivamento por considerá-la insuficientemente fundamentada. 4. A promoção de arquivamento
deve ser acolhida apenas em face da ausência de elementos mínimos que indiquem a autoria e a
materialidade delitiva ou ainda a própria existência de crime. Não é, contudo, o caso dos autos. 5.
A  motivação  ofertada  na  manifestação  ministerial  não  se  mostra  também  suficiente  para
convencimento deste Colegiado a respeito de cada um dos casos tratados nos 48 (quarenta e
oito)  dossiês  referentes  a  procedimentos  administrativos  de  concessão  de  benefícios
previdenciários  e  assistenciais  em  que  houve  recebimento  após  o  óbito  do  titular.  6.  Como
ressaltado pelo Juízo de origem, "trata-se de fundamentação por demais genérica, dando margem
à  existência  de  dúvida  quanto  à  procedência  do  requerimento".  7.  Cabe,  pois,  a  quem  for
devolvido o feito, "destrinchar as motivações relacionando-as com cada caso", ou seja, indicar, em
blocos distintos, os casos de ausência de comprovação de dolo (saque de até três parcelas), de
prescrição da pretensão punitiva ou de carência de indícios de autoria delitiva, nos moldes da
Orientação nº 4 e dos Enunciados nºs 53 e 68 da 2ª CCR. 8. Designação de outro membro para
dar  seguimento  à  persecução  penal,  facultando-se  ao  Procurador  da  República  oficiante  a
oportunidade de continuar atuando no feito, se assim entender pertinente.

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

046. Processo: JF-JAL-0000874-62.2016.4.03.6124-
INQ

Voto: 2172/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 24ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
JALES/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).  IMPORTAÇÃO
IRREGULAR  DE  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). APREENSÃO, EM UM DOS CASOS, QUE
SUPERA 153  (CENTO  E  CINQUENTA E  TRÊS)  MAÇOS  DE  CIGARRO.  ORIENTAÇÃO  Nº
25/2016  DA 2ª  CCR.  HOMOLOGAÇÃO  PARCIAL  DE  ARQUIVAMENTO.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se de Inquérito
Policial instaurado para apurar possível prática do crime de contrabando, previsto no art. 334-A do
Código Penal, em decorrência da apreensão de cigarros, de origem estrangeira, em poder dos
investigados O. S. L. (183 maços), L. P. L. (44 maços), N. C. R. M. B. (04 maços), V. C. L. (47
maços), C. C. S. (70 maços), M. F. O. A. (14 maços), G. J. M. (02 maços), M. L. C. S. (68 maços),
L. P. V. (12 maços) e M. A. S. (18 maços), sem a documentação comprobatória do seu regular
ingresso no país. 2. O Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com
base  no  princípio  da  insignificância,  salientando  a  ausência  de  lesão  jurídica  penalmente
relevante. 3. Revisão de arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Sabe-se que
a natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em razão
do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no
território nacional, por desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com
rigor,  tal  comércio.  5.  Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações  de  até  40
(quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da
bagatela,  porquanto  se  presumia  se  tratar  de  cigarros  para  o  próprio  consumo  e  não  de
contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal,
exigia-se  que  o  agente  não  registrasse  nenhuma  reiteração  da  mesma conduta  delitiva,  em
consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, DJe 17/12/2013).
6. Contudo, na 108ª Sessão de Coordenação, realizada em 7/3/2016, este Colegiado deliberou, à
unanimidade, por expedir orientação (nº 25/2016) no sentido de que se admite a aplicação do
princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros,  excepcionalmente,  quando a
quantidade de mercadoria importada ilegalmente não ultrapassar 153 (cento e cinquenta e três)
maços,  desde  que  ausente  a  reiteração  da  conduta.  7.  Esse  parâmetro  objetivo  teve  como
referência o volume médio de cigarros que um indivíduo normalmente consome ao dia, observado
o prazo de validade do produto, obtido por meio de consulta à pesquisa realizada pelo Instituto
Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva " INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17
(dezessete) cigarros por dia e que o prazo de validade dos tabacos é de, aproximadamente, 6
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(seis) meses. Tem-se, portanto, "17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço) = 153 maços".
8. Na presente hipótese, os requisitos necessários à aplicação da referida Orientação nº 25/2016
da 2ª CCR, encontram-se devidamente preenchidos com relação aos investigados L. P. L. (44
maços), N. C. R. M. B. (04 maços), V. C. L. (47 maços), C. C. S. (70 maços), M. F. O. A. (14
maços), G. J. M. (02 maços), M. L. C. S. (68 maços), L. P. V. (12 maços) e M. A. S. (18 maços),
motivo pelo qual se homologa o arquivamento quanto a estes investigados,  acolhendo, como
razões de decidir, os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante. 9. Noutra
vertente, observada a norma incriminadora, revela-se inadequado o arquivamento do apuratório
quanto a O.  S.  L.,  pois  a  quantidade apreendida (183 maços)  supera o patamar previsto  na
Orientação  nº  25/2016  desta  2ª  CCR.  10.  Designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na
persecução penal quanto a O. S. L.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

047. Processo: JF/MOC-0000714-
24.2017.4.01.3807-INQ

Voto: 2023/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis irregularidades na percepção de benefício do
Programa Bolsa  Família  (CP,  art.  171,  §  3º)  por  unidades familiares,  no  município  de  Minas
Novas/MG, que apresentavam indícios de renda per capita superior à estipulada no programa.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Hipótese na qual ganham relevo as normas do
programa  Bolsa  Família  que,  ao  lado  de  não  obrigarem os  beneficiários  a  comunicarem  as
alterações de renda,  ainda dizem que essas alterações da renda não ensejam,  necessária e
imediatamente, a exclusão do programa, que somente ocorrerá se constatada, em revisão bienal,
a superação dos requisitos que ensejam a percepção da assistência financeira governamental
(arts. 21 e 25 do Decreto nº 5.209/2004, que regulamentou a lei que criou o Programa Bolsa
Família " Lei nº 10.936/04). Ainda que os envolvidos tenham passado a auferir renda incompatível
com as regras do programa em dado momento, as diligências realizadas não apontaram provas
de que houve revisão bienal que tenha permitido, após o conhecimento dessa circunstância, a
continuidade de percepção dos benefícios, o que retira a ilicitude de tais recebimentos. Ausência
de indícios da intenção em fraudar o programa do Governo Federal. Delito de estelionato não
configurado. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

048. Processo: JF/PR/CAS-SEM_SIGLA-5007610-
57.2016.4.04.7005

Voto: 2173/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  DESCAMINHO  E
CONTRABANDO.  CP,  ARTS.  334  E  334-A.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  DO  CPP  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do
crime tipificado nos arts.  334 e 334-A, ambos do Código Penal,  em virtude da apreensão de
produtos  de  origem estrangeira  (drone  radiocontrolador,  carregador  de  bateria,  brinquedo,  40
maços de cigarros e outros), desacompanhados da comprovação de ingresso regular no território
nacional,  com o montante de tributos federais sonegados estimado em R$ 3.764,27 (três mil,
setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos).  2. O Procurador da República
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oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando
que o valor dos tributos iludidos é inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3. O Juízo da 4ª Vara
Federal de Cascavel/PR discordou das razões expendidas pelo órgão ministerial por entender, no
caso, inaplicável o princípio da insignificância ante a reiteração da conduta delitiva. 4. Notícia de
reiteração  da  prática  delitiva  (processos  administrativos  nºs  11965.730309/2014-50;
12457.734333/2014-61; 12457.721129/2015-61; 12457.730424/2015-16; 12457.732138/2015-87 e
11965.726546/2015-05). Circunstância penalmente relevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e da
2ª CCR/MPF. 6. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

049. Processo: JF/PR/CAS-5004870-
29.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA

Voto: 2142/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,
334.  MPF:  ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO INCIDÊNCIA.  ILUSÃO DE
TRIBUTOS  SUPERIOR  A R$  10.000,00.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA DAR
PROSSEGUIMENTO À 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. 334 do CP. 2. O Procurador da República oficiante, considerando que o valor dos tributos
elididos foi calculado em R$ 10.172,46 (dez mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e seis
centavos), promoveu o arquivamento do feito por atipicidade material da conduta, decorrente da
insignificância  penal.  3.  O Juízo  da 4ª  Vara Federal  de Cascavel/PR discordou da promoção
quanto à aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, consignando que a
ilusão de tributos supera o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), utilizado como referência pela
jurisprudência  do  STJ.  4.  No  presente  caso,  não  há  que  se  falar  em  mínima  ofensividade,
tampouco  em  reduzido  grau  de  reprovabilidade  social,  uma  vez  que  o  delito  em  análise
(descaminho) atinge bem jurídico de caráter supraindividual, qual seja, a ordem jurídica tributária
como um todo, sendo, portanto,  relevante do ponto de vista penal.  5. Por outro lado, o valor
sonegado (R$ 10.172,46) pelo investigado supera o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto na
Lei n.º 10.522/2002, como limite para o arquivamento das execuções, sem baixa na distribuição.
Esse  o valor  (R$  10.000,00)  que  deveria  ser  considerado para  aferição da insignificância  da
conduta  imputada  ao  acusado,  caso  fosse  possível  a  aplicação  do  postulado  aos  crimes de
sonegação fiscal. 6. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1491368/PR, 5ª Turma, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, DJe 12/06/2015; AgRg no AREsp 561.909/PR, 6ª Turma, Rel. Ministro Rogério
Schietti Cruz, DJe 22/04/2015. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

050. Processo: JF/PR/LON-5019686-
28.2016.4.04.7001-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2197/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
LONDRINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de desobediência (CP, art. 330), atribuído a
representante legal de empresa privada que teria, em tese, descumprido determinação do Juízo
da  7ª  Vara  Federal  de  Londrina/PR  nos  autos  da  execução  fiscal  nº  5008875-
48.2012.404.7001/PR no sentido de realizar depósito da quantia equivalente a 5% do faturamento
obtido pela empresa executada.  Promoção de arquivamento sob o argumento de que para a
configuração  do  delito  de  desobediência,  é  necessário  que  inexista  a  previsão  de  sanção
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específica de cumprimento à ordem judicial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV da LC
nº 75/93. Na hipótese sob análise, há na própria lei processual civil previsão de aplicação de multa
processual,  além  de  outros  meios  coercitivos  para  o  cumprimento  da  determinação  judicial.
Aplicação do Enunciado nº 61 desta 2ª CCR: Para a configuração do crime de desobediência,
além do  descumprimento  de  ordem legal  de  funcionário  público,  é  necessário  que  não  haja
previsão de sanção de natureza civil,  processual civil e administrativa, e que o destinatário da
ordem seja advertido de que o seu não cumprimento caracteriza crime. Falta de justa causa para
persecução penal. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

051. Processo: JF/PR/PGUA-5002206-
21.2013.4.04.7008-IP - Eletrônico 

Voto: 2325/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PARANAGUÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  PRÁTICA,  EM  TESE,  DE  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA,
TIPIFICADO NO 1º, II, DA LEI N° 8.137/90 CC. OS ARTS. 299 E 304, AMBOS DO CP. SUPOSTA
OCULTAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS, DOS REAIS ADQUIRENTES
DE VEÍCULOS EM OPERAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
POR  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTO  DE  PROVA.  DISCORDÂNCIA  DO  JUÍZO  FEDERAL  E
REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. INDÍCIOS DE
MATERIALIDADE E DE AUTORIA DELITIVA. POSSIBILIDADE DE MELHOR APURAÇÃO DO
CASO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para
apuração  da  eventual  prática  de  crime de  falsidade  ideológica,  tipificado  no  1º,  II,  da  Lei  n°
8.137/90 cc. os arts. 299 e 304, ambos do CP, tendo em vista que determinada pessoa jurídica, no
âmbito das Declarações de Importação constantes na Representação Fiscal para Fins Penais n°
10907.001682/2009-64,  supostamente  ocultou  os  reais  adquirentes  na  operação  de  comércio
exterior, utilizando-se de informações falsas. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do inquérito sob o argumento de que não foi produzido nenhum elemento de prova
no sentido de demonstrar a ocorrência de interposição fraudulenta de terceiros na importação,
apenas a  presunção de  sua  ocorrência  sob  a  justificativa  de não comprovação da origem e
disponibilidade  dos  recursos  empregados  na  operação.  3.  O  Juízo  da  1ª  Vara  Federal  de
Paranaguá/PR, discordando da promoção ministerial e afirmando haver nos autos elementos que
configuram justa causa para oferecimento da denúncia, 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. 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. Evidências da apresentação de
documento  falso  à  Alfândega  da  Receita  Federal  do  Brasil  em  Paranaguá,  haja  vista  a
constatação pelas autoridades fiscais de importação de mercadoria proibida (bem de consumo
usado) mediante o uso de fatura comercial ideologicamente falsificada com fim de ocultar o real
adquirente  dos  bens.  6.  Acerca  da  materialidade  delitiva,  faz-se  necessária  a  verificação  do
processo administrativo fiscal e da respectiva representação fiscal para fins penais. Quanto aos
indícios de autoria,  é relevante o fato de que a empresa investigada tem por objeto social  a
importação e exportação de equipamentos de aquecimento, tal como admitido pela própria sócia
administradora,  nada  tendo  a  ver  com a  importação  de  veículos.  7.  Possibilidade  de  melhor
esclarecimento dos fatos. Circunstância na qual não se justifica o arquivamento do inquérito. 8.
Designação de outro membro para melhor apuração do caso.

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

052. Processo: JF/RO/GM-IPL-0001907- Voto: 2125/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
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96.2016.4.01.4102 SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GUAJARÁ-MIRIM

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171,
§ 3º.  MPF:  ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,  ART.  28,C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV.  INDÍCIOS  DE  QUE  A  BENEFICIÁRIA  MANTEVE  EM  ERRO  A
ENTREVISTADORA DO  PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA"  PARA OBTER VANTAGEM  ILÍCITA.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de
Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência dos crimes descritos nos arts. 171, §
3º, e 313-A do CP, em virtude de irregularidade no recebimento de benefício "Bolsa Família" por
quem não atenderia aos requisitos estabelecidos pelo programa federal. 2. O Ministério Público
Federal ofereceu denúncia em desfavor de L. de A. R. por incursa no art. 313-A do CP, tendo em
vista que, na condição de entrevistadora, responsável por alimentar o CadÚnico no município de
Nova Mamoré/RO, inseriu no sistema dados falsos relativos à renda mensal da entrevistada L. A.
da S. No tocante a essa beneficiária, promoveu o arquivamento do apuratório. 3. O Juízo Federal
da  Vara  Única  de  Guajará-Mirim/RO  recebeu  a  denúncia  relativamente  à  entrevistadora  do
programa  e  discordou  da  promoção  de  arquivamento  quanto  à  beneficiária  do  programa,
vislumbrando a prática do crime de estelionato majorado. 4. A promoção de arquivamento deve
ser acolhida apenas em face da ausência de elementos mínimos que indiquem a autoria e a
materialidade delitiva ou ainda a própria existência de crime. Não é, contudo, o caso dos autos. 5.
De fato, mostra-se necessário o prosseguimento da persecução penal no que se refere também à
L. A. da S., beneficiária do programa "Bolsa Família". Como enfatizado pelo Juízo de primeiro
grau,  "a investigada no tópico 8 do item 'Trabalho e Remuneração'  do formulário,  referente à
entrevista realizada no ano de 2012, declarou que era trabalhadora autônoma, fato este contrário
às informações registradas no CNIS,  onde consta que a investigada exercia  atividade laboral
desde novembro de 2011", o que pode levar à conclusão de que ela teria omitido dados para obter
vantagem indevida. 6. Designação de outro membro para prosseguir na persecução, facultando-
se ao Procurador da República oficiante a oportunidade de prosseguir na persecução penal, se
assim entender pertinente.

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

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

Voto: 2250/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

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 descrito no art. 171, § 3º, do Código Penal por parte
de  segurada  que  estaria  recebendo  benefício  previdenciário  de  invalidez,  sem  ter  deixado,
contudo, de exercer atividade laborativa.  Promoção de arquivamento fundada na ausência de
elementos  mínimos  aptos  a  ensejar  a  movimentação  processual.  Discordância  do  Juízo  de
primeiro grau.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62,  IV,  da LC nº 75/93.  Falta de maiores
informações a respeito do fato a que se refere a manifestação sigilosa, não havendo nada além
do relato superficial sobre a suposta ilicitude. Menção apenas ao nome completo, ao horário de
expediente e ao local onde a segurada estaria exercendo atividade laboral. Carência de indícios
mínimos  de  materialidade  delitiva  ou  mesmo  da  própria  existência  de  crime  a  justificar  a
continuidade do apuratório. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

054. Processo: JFRS/SLI-5003512- Voto: 2046/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
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17.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  oriundo  do  Juízo  do  Trabalho  de  São
Gabriel/RS, com vistas à apuração de possível crime de falso testemunho. Suposta contradição
verificada  entre  o  depoimento  do  investigado,  ao  afirmar  que  o  reclamante  constantemente
realizava horas extras, e os espelhos do ponto eletrônico do reclamante. CP, art. 342. Promoção
de arquivamento fundada na ausência de dolo na conduta. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62,
inc.  IV  da  LC nº  75/93.  Depoimento  prestado  diante  da  autoridade  policial  no  qual  alega  o
investigado: "(...)  que não faltou com a verdade quanto aos registros de horas extras de seu
colega, pois os empregados chegavam antes do horário, ficavam trabalhando, e esperavam para
depois registrarem a entrada, e no final do expediente, registravam a saída no ponto eletrônico, e
continuavam trabalhando (")". Caso em que não se vislumbra a ocorrência de contradição dolosa
na declaração. A simples divergência ou inconsistência verificada entre o depoimento prestado
pelo investigado e as provas documentais não implica a conclusão necessária de ocorrência do
delito de falso testemunho. 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. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

055. Processo: JFRS/SLI-5003723-
53.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 2248/2017 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: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO DE DESCAMINHO. CP, ART.
334. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C
LC Nº 75/93, ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Criminal instaurada para
apurar  suposta  prática  do  crime  de  descaminho,  previsto  no  art.  334  do  CP,  em virtude  da
apreensão de mercadorias avaliadas em R$ 2.010,11 (dois mil, dez reais e onze centavos) em
poder  do  investigado,  realizada  pela  Receita  Federal  do  Brasil  em  abordagem  realizada  no
município de Santana do Livramento/RS. 2.  O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  feito  com base  no  princípio  da  insignificância,  ressaltando  que  o  valor  dos
tributos iludidos corresponde a R$ 1.005,05 (um mil, cinco reais e cinco centavos). 3. O Juízo da
2ª  Vara  Federal  de  Santana  do  Livramento/RS discordou  das  razões expendidas  pelo  órgão
ministerial  por entender inaplicável  o princípio da insignificância ante a reiteração da conduta
delitiva. 4. Notícia de que o investigado possui outro procedimento administrativo em virtude da
prática de infração da mesma natureza.  Circunstância que se revela penalmente relevante. 5.
Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6. Designação de outro membro para prosseguir
na persecução penal.

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

056. Processo: JFRS/SLI-5003749-
51.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 2249/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
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SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO DE DESCAMINHO. CP, ART.
334. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C
LC Nº 75/93, ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Criminal instaurada para
apurar  suposta  prática  do  crime  de  descaminho,  previsto  no  art.  334  do  CP,  em virtude  da
apreensão de mercadorias avaliadas em R$ 1.239,14 (um mil, duzentos e trinta e nove reais e
catorze  centavos)  em  poder  do  investigado,  realizada  pela  Receita  Federal  do  Brasil  em
abordagem realizada no município de Santana do Livramento/RS. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando
que  o  valor  dos  tributos  iludidos  corresponde  a  R$  619,57  (seiscentos  e  dezenove  reais  e
cinquenta  e  sete  centavos).  3.  O  Juízo  da  2ª  Vara  Federal  de  Santana  do  Livramento/RS
discordou  das  razões  expendidas  pelo  órgão  ministerial  por  entender,  no  caso,  inaplicável  o
princípio da insignificância ante a reiteração da conduta delitiva. 4. Notícia de que o investigado
possui outro procedimento administrativo em virtude da prática de infração da mesma natureza.
Circunstância  que  se  revela  penalmente  relevante.  5.  Precedentes  do  STF,  do  STJ  e  da  2ª
CCR/MPF. 6. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

057. Processo: JFRS/SLI-5003755-
58.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 2124/2017 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: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO DE DESCAMINHO. CP, ART.
334. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C
LC Nº 75/93, ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Criminal instaurada para
apurar  suposta  prática  do  crime  de  descaminho,  previsto  no  art.  334  do  CP,  em virtude  da
apreensão de mercadorias avaliadas em R$ 2.268,06 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e
seis centavos) em poder do investigado, realizada pela Receita Federal do Brasil em abordagem
realizada no município de Santana do Livramento/RS. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando que o
valor dos tributos iludidos corresponde a R$ 1.134,03 (um mil, cento e trinta e quatro reais e três
centavos). 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS discordou das razões
expendidas pelo órgão ministerial por entender, no caso, inaplicável o princípio da insignificância
ante a reiteração da conduta delitiva. 4. Notícia de que o investigado possui outro procedimento
administrativo em virtude da prática de infração da mesma natureza. Circunstância que se revela
penalmente relevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6. Designação de outro
membro para prosseguir na persecução penal.

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

058. Processo: JF-SOR-0000688-47.2017.4.03.6110-
INQ

Voto: 2174/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  REITERAÇÃO  DA
CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para
apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal, em virtude
da apreensão de mercadorias de origem estrangeira (avaliadas em R$ 22.244,80; com tributos
iludidos estimados em R$ 9.762,20) efetuada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil  em
abordagem realizada no município de Sorocaba/SP, em 04/12/2013. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando
que o valor dos tributos iludidos é inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3. O Juízo da 1ª Vara
Federal de Sorocaba/SP o 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 2005, 2011, 2012, 2013, 2014 e
2015 " verificadas em Foz do Iguaçu/PR, Londrina/PR e Rio de Janeiro/RJ). 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

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

Voto: 2849/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR.  INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO.  IMPORTAÇÃO
IRREGULAR  DE  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO EM JUÍZO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA
DA MAGISTRADA.  CPP,  ART.  28  C/C  LC Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  INADEQUAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO. APREENSÃO QUE SUPERA 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) MAÇOS
DE  CIGARRO,  PERFAZENDO  QUANTIDADE  INCOMPATÍVEL  COM  A DESTINAÇÃO  PARA
CONSUMO  PRÓPRIO.  ORIENTAÇÃO  Nº  25/2016  DA 2ª  CCR.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar a ocorrência do crime de contrabando, tipificado no artigo 334-A, § 1º, IV, do Código Penal.
Investigada  surpreendida  na  posse  de  220  (duzentos  e  vinte)  maços  de  cigarros  de  origem
estrangeira,  sem  a  documentação  comprobatória  do  seu  regular  ingresso  no  país.  2.  A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da
insignificância, salientando a ausência de lesão jurídica penalmente relevante. 3. O Juízo Federal
da  9ª  Vara  Criminal  da  Subseção  Judiciária  de  São  Paulo/SP discordou  do  arquivamento  e
remeteu os autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos
termos do artigo 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/1993. 4. A natureza do produto (cigarros)
impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e,
consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional,  por
desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, tal comércio. 5.
Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações  de  até  40  (quarenta)  maços  de
cigarros possibilitavam, excepcionalmente,  a aplicação do princípio  da bagatela,  porquanto se
presumia se tratar de cigarros para o próprio consumo e não de contrabando. Ainda, para que o
fato  fosse  considerado  como  destituído  de  significação  penal,  exigia-se  que  o  agente  não
registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente do
Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, DJe 17/12/2013). 6. Contudo, na 108ª Sessão de
Coordenação,  realizada  em  7/3/2016,  este  Colegiado  deliberou,  à  unanimidade,  por  expedir
orientação (Nº 25/2016) no sentido de que se admite a aplicação do princípio da insignificância ao
crime  de  contrabando  de  cigarros,  excepcionalmente,  quando  a  quantidade  de  mercadoria
importada ilegalmente não ultrapassar 153 (cento e cinquenta e três) maços, desde que ausente a
reiteração  da  conduta.  7.  Esse  parâmetro  objetivo  teve  como referência  o  volume  médio  de
cigarros  que  um indivíduo  normalmente  consome ao  dia,  observado o  prazo  de  validade  do
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produto, obtido por meio de consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer José
Alencar Gomes da Silva " INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros por
dia e que o prazo de validade dos tabacos é de,  aproximadamente,  6 (seis)  meses.  Tem-se,
portanto,  "17 (cigarros)  x  180  (dias)  /  20 (cigarros  por  maço) =  153 maços".  8.  Na presente
hipótese, observada a norma incriminadora, revela-se inviável o arquivamento do apuratório, pois
a quantidade apreendida (220 maços de cigarros)  supera mencionado patamar,  evidenciando
quantidade incompatível  com o mero consumo pessoal.  9. Designação de outro membro para
prosseguir na persecução penal.

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

060. Processo: JF/SP-0000512-54.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 2115/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. 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. 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 16
(dezesseis) sementes de maconha, supostamente importadas da Holanda por pessoa residente
em Lajeado/RS.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu o  arquivamento  do  feito,
consignando que a semente da maconha não se enquadra no conceito de droga e tampouco no
de matéria-prima destinada a sua preparação. 3. O Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária
de  São  Paulo,  contudo,  discordou  da  manifestação  ministerial,  enfatizando  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, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

061. Processo: JF/SP-0012802-33.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 2112/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI
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Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV. CONDUTA
TÍPICA E ANTIJURÍDICA.  PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE AO CASO.
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  15  (quinze)  sementes  de  maconha,
supostamente  importadas  do  Canadá  por  pessoa  residente  em  Santo  Ângelo/RS.  2.  A
Procuradora  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 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de
São  Paulo,  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, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

062. Processo: JF/SP-0012814-47.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 2113/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. 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. 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 51
(cinquenta  e  uma)  sementes  de  maconha,  supostamente  importadas  da Holanda por  pessoa
residente em Lavras/MG. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito, consignando que a semente da maconha não se enquadra no conceito de droga e tampouco
no de matéria-prima destinada a sua preparação, bem como que só haveria conduta típica com as
ações de semear, cultivar ou colher a planta destinada à preparação do entorpecente. 3. O Juízo
da  5ª  Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  de  São  Paulo,  contudo,  discordou  da  manifestação
ministerial,  enfatizando  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'
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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, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

063. Processo: 1.34.004.000118/2014-78 Voto: 2191/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º). CONFLITO CONHECIDO
PARA DECLARAR  A ATRIBUIÇÃO  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM  BRAGANÇA
PAULISTA/SP, ORA SUSCITADO. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado, a partir de
manifestação  sigilosa  ofertada  em  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  na  PRM  em  Bragança
Paulista/SP, com o fim de apurar eventual crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 por parte de
representantes  legais  de  determinada  empresa  privada,  nos  anos  de  2011  e  2012.  2.  O
Procurador da República oficiante em Bragança Paulista/SP encaminhou os autos à Procuradoria
da República em São Paulo/SP, sob o argumento de que, no período de 2011 e 2012, a empresa
em questão estava sediada em São Paulo/SP, alterando sua sede para Águas de Lindoia/SP
somente em 18/09/2013. 3. O Procurador da República oficiante na Procuradoria da República em
São Paulo/SP suscitou o presente conflito de atribuições, ante a constatação de que toda a ação
fiscal  (iniciada em 30/12/2014), com a consequente constituição definitiva do crédito tributário,
ocorreu quando a empresa já estava sediada no Município de Águas de Lindoia/SP. 4. A questão
deve ser resolvida à luz do art. 70 do Código de Processo Penal, que determina a competência do
Juízo do lugar em que se consumou o delito ou, na hipótese de tentativa, do lugar em que foi
praticado o último ato de execução. 5. Cuidando-se,  em uma análise preliminar, de fatos que
podem, em tese,  configurar  crime tributário de natureza material  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1°),  "a
competência para processar e julgar o delito é do local onde houver ocorrido a sua consumação,
por meio da constituição definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante a mudança de domicílio
fiscal  do  contribuinte"  (CC  nº  120.850/BA,  Terceira  Seção,  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  DJe:
30/08/2012).  6.  Precedentes  da  2ª  CCR:  processo  nº  3000.2014.003683-5,  649ª  Sessão,  de
06/06/2016,  unânime;  processo  nº  5005487-30.2014.4.04.7208,  635ª  Sessão,  de  15/02/2016,
unânime; processo nº 1.26.000.003311/2013-91,  613ª Sessão, de 15/12/2014, unânime. 7.  No
presente caso,  os créditos tributários foram definitivamente constituídos em período no qual a
empresa  já  estava  situada  em  Águas  de  Lindoia/SP.  8.  Conhecimento  do  presente  conflito
negativo de atribuições e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a atribuição da PRM
em Bragança Paulista/SP.

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

064. Processo: 1.00.000.004401/2017-30 Voto: 2271/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI
Nº  7.492/86,  ART.  19.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO  JUÍZO  DE  PRIMEIRO
GRAU. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. PROPOSTAS DE FINANCIAMENTO COM
RECURSOS DO PNCF INSTRUÍDAS COM DOCUMENTAÇÃO FALSA.  EFICÁCIA DO MEIO.
DELITO  QUE  NÃO  SE  CONSUMOU  POR  CIRCUNSTÂNCIAS  ALHEIAS  À  VONTADE  DOS
AGENTES. INADEQUAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar possível prática do crime descrito no art. 19, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, na forma
tentada, em virtude de irregularidades em propostas de financiamento, que teriam sido instruídas
com informações falsas. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos
autos por entender não configurada a tentativa de obtenção de financiamento mediante fraude em
virtude de absoluta ineficácia do meio. Consignou que, "não obstante tenha havido a falsificação
de assinaturas,  confecção de laudos ideologicamente falsos,  falsa declaração de estado civil,
omissão da condição de servidor público de beneficiários e avaliação de terras a serem adquiridas
com  superfaturamento  para  instruir  propostas  de  financiamentos,  tais  propostas  não  eram
passíveis de apreciação pelo órgão concessor". Quanto aos demais fatos que se enquadram, em
tese, nos arts. 317, §1º c/c art. 327, 299 e 342 do CP, requereu o declínio de competência para a
Subseção Judiciária de Cruz Alta/RS. 3. O Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS discordou
da  promoção  de  arquivamento  por  entender  que  "o  conjunto  indiciário  constante  dos  autos
desautoriza concluir que a conduta praticada pelos investigados foi absolutamente imprópria para
a obtenção do resultado". 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.  É possível  também aferir  a
presença de dolo e o início da execução do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, não tendo
a  prática  delitiva  se  consumado  por  circunstâncias  alheias  à  vontade  dos  agentes.  Todavia,
mostra-se  prematura  a  conclusão  de  que  não  se  configurou  a  tentativa  de  obtenção  de
financiamento  mediante  fraude  por  absoluta  ineficácia  do  meio,  pois  a  deficiência  da
documentação  se  deu  em virtude  de  um lapso  na  instrução  dos  expedientes  e  poderia  ser
oportunamente corrigido. Tanto assim ocorreu que os técnicos da UTE não indeferiram de plano
os pedidos pela insuficiência de documentos, mas, sim, após a realização de vistoria nas áreas e
a constatação das fraudes. 6. Na presente hipótese, o que se verifica é que as falhas não foram
tão graves a ponto de ensejar o indeferimento dos pedidos de financiamento e a diligência dos
funcionários  incumbidos  de  analisar  os  pleitos  não  tem  o  condão  de  tornar  impossível  a
consumação do crime. 7. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

065. Processo: DPF/AM-00240/2016-INQ Voto: 2176/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas. Art. 33,
caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006. Pessoa ainda não conhecida que teria remetido uma
caixa, na agência dos Correios " EBCT, de Manaus/AM para São Paulo/SP, contendo 645g de
maconha  em  seu  interior.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).
Ausência de indícios de transnacionalidade. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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066. Processo: DPF/AM-00612/2016-INQ Voto: 2192/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas. Art. 33,
caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006. Indivíduo que teria remetido uma caixa com peso bruto
de  1.718g,  na  agência  dos  Correios  "  EBCT,  de  Manaus/AM  para  Vila  Velha/ES,  contendo
maconha  em  seu  interior.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).
Ausência de indícios de transnacionalidade. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

067. Processo: DPF/AM-00821/2016-INQ Voto: 2086/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime previsto no art.  16 da Lei nº
10.826/03. Posse irregular de munição de arma de fogo, de uso restrito, localizada no escritório de
um posto na cidade de Manaus/AM. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª
CCR). Orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Estatuto do
Desarmamento  não  remeteu  à  Justiça  Federal  toda  a  competência  para  as  questões  dele
oriundas (HC nº 160.547/SP, DJe: 25/10/2010). Caso em que não restou demonstrada qualquer
lesão (ou perigo de lesão) à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo
e democrático, à Federação, ao Estado de Direito ou à pessoa do Chefe dos Poderes da União.
Indícios de transnacionalidade não evidenciados. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

068. Processo: DPF/JFA-00195/2015-INQ Voto: 2223/2017 Origem: GABPRM3-MBMM - 
MARCELO BORGES DE MATTOS 
MEDINA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de autoacusação formulada perante a Delegacia de Polícia
Federal em Juiz de Fora/MG por suspeito que, se sentindo ameaçado e "seguido" por policiais
civis anteriormente denunciados por ele, procurou atendimento naquela unidade policial. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Dentre os ilícitos penais cuja autoria o
investigado  reivindicou  para  si,  destacam-se  (1)  ciberataques supostamente  realizados contra
sítios  governamentais,  (2)  venda  fraudulenta  de  produtos  pela  internet  e  (3)  fraudes
pretensamente praticadas contra instituições financeiras. Carência de elementos de prova nos
autos  quanto  aos  alegados  ciberataques.  Notícia  de  fraudes  bancárias  de  maior  vulto,
notadamente contra a CEF, não evidenciada. Indícios apenas de envolvimento do agente com
fraudes praticadas em detrimento da boa-fé e do patrimônio de particulares. Ausência de lesão a
bens,  serviços  e  interesses  da  União.  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
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declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

069. Processo: DPF/JFA-00210/2016-INQ Voto: 1993/2017 Origem: GABPRM2-OFM - 
ONOFRE DE FARIA MARTINS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível  prática do crime de uso de documento falso
(atestado médico), relatado no bojo de reclamação trabalhista. CP, art. 304. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Atestado médico objeto da controvérsia trabalhista que
em momento algum foi apresentado ao Juízo Especializado da União, mas, sim, a uma empresa
privada, empregadora da reclamante. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da
União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição  do Ministério  Público  Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio  ao
Ministério Público Estadual.

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

070. Processo: DPF/SINOP-00177/2014-INQ Voto: 2222/2017 Origem: GABPRM2-MAF - MALE 
DE ARAGAO FRAZAO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato previsto no art.
171, § 3º, do Código Penal. Notícia de que indivíduos não identificados estariam se passando por
policiais rodoviários federais para exigir contribuições pecuniárias de cidadãos para realização de
campanhas de trânsito e compra de ingressos para um evento denominado "feijoada federal".
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Eventual prática do delito de
estelionato  em  detrimento  da  boa-fé  e  do  patrimônio  de  particulares.  Venda  de  convites  e
levantamento de contribuições em benefício de entidade sindical por pessoas que não possuem
qualquer vínculo com a PRF. Ausência de lesão 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

071. Processo: DPF/VCQ/BA-00276/2014-INQ Voto: 2028/2017 Origem: GABPRM001-CVOP - 
CARLOS VITOR DE OLIVEIRA 
PIRES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de estelionato, falsificação de
documento público e uso de documento falso.  CP, arts. 171,  297 e 304. Empresa privada de
segurança patrimonial  que,  ao buscar candidatos para emprego de vigilante,  recebeu de três
candidatos  documentação  que  aparentava  ser  falsificada.  Documentos  contrafeitos  que
consistiam em: 1) três certificados, em nome de cada um dos investigados, de conclusão de curso
de formação de vigilantes outorgado por escola de Vitória da Conquista/BA, todos com mesmo
número de registro e com carimbo e assinatura de Delegado da Polícia Federal; 2) carteiras de
trabalho e previdência social (CTPS) pertencentes a dois dos investigados, na qual constavam, na
página de "Anotações Gerais", etiqueta com carimbo e assinatura de Delegado da Polícia Federal.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 "  2ª CCR).  Documentos falsificados que
foram apresentados a uma empresa privada. Prejuízo em detrimento da boa-fé e do patrimônio de
particular.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
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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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

072. Processo: SR/DPF/PI-0786/2014-IPL Voto: 2181/2017 Origem: GABPRM1-LDCF - LUCAS
DANIEL CHAVES DE FREITAS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de estelionato e contra as
relações de consumo, tendo em vista notícia de oferta de curso de nível superior por parte de
instituição de ensino privada, na cidade de Picos/PI, sem o devido credenciamento junto ao MEC.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). A conduta investigada afeta
serviço  e  interesse  do  Ministério  da  Educação,  o  qual  possui  a  atribuição  para  autorizar  o
funcionamento de instituição de ensino, havendo, pois, legitimidade do MPF para atuar na esfera
cível sob a perspectiva da tutela de interesses coletivos em sentido amplo. Remessa de cópia do
presente  inquérito  policial  à  3ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  para  conhecimento  e
providências que entender cabíveis. Todavia, sob a ótica penal, a conduta em tela não acarreta
lesão a bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. Os fatos noticiados
podem configurar, em tese, crimes de estelionato e contra as relações de consumo. Ausência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

073. Processo: 1.14.002.000057/2017-02 Voto: 2219/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta comercialização de medicamentos e cosméticos,
sem registro na ANVISA, por estabelecimento comercial  (drogaria) localizado no município de
Jaguarari/BA. CP, art. 273, § 1º-B, I. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 " 2ª
CCR).  Ocorrência  verificada  no  âmbito  local.  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 27/3/2012; Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11,
620ª Sessão de Revisão, 11/5/2015, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes
de legitimar a atribuição do 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

074. Processo: 1.14.006.000005/2017-98 Voto: 2217/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao Cidadão,  comunicando suposta  prática  de  agiotagem no município  de  Paulo
Afonso/BA. Possível crime contra a economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 4ª, alínea "a". Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Ausência de indícios de crime contra o
Sistema Financeiro Nacional. Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Inexistência de ofensa direta a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
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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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

075. Processo: 1.15.000.000547/2017-83 Voto: 2369/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual a representante afirma que seu ex-marido a ameaçava de morte, chegando a
disparar tiros dentro de casa. Relato de que o noticiado possui três armas de fogo, sem a devida
autorização. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Circunstâncias
fáticas que apresentam contornos aptos a indicar, se confirmadas, providências previstas na Lei
Maria  da  Penha (nº  11.340/06).  Orientação  consolidada  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  no
sentido de que o Estatuto do Desarmamento não remeteu à Justiça Federal toda a competência
para as questões dele oriundas (HC nº 160.547/SP, DJe: 25/10/2010). Caso em que não restou
demonstrada qualquer lesão (ou perigo de lesão) à integridade territorial, à soberania nacional, ao
regime representativo e democrático, à Federação, ao Estado de Direito ou à pessoa do Chefe
dos Poderes da União. Inexistência de ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

076. Processo: 1.17.000.000364/2017-93 Voto: 2296/2017 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  o  denunciante  relata  que dois  Delegados de Polícia  Civil  estariam fazendo
possível incitação e apologia a crimes em grupo do aplicativo de WhatsApp (arts. 286 e 287 do CP
e arts. 22, I e 23, II da Lei 7.170/83). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Crimes cometidos, em tese, que não são de competência da Justiça Federal. Narrativa que
não  evidencia  ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

077. Processo: 1.17.000.002455/2016-82 Voto: 2366/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  fabricação  e  comercialização  de  produtos
destinados a fins terapêuticos, sem registro na ANVISA, por parte de empresa individual situada
no  município  de  Itapemirim/ES.  CP,  art.  273,  §  1º-B,  I.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
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(Enunciado  n°  32  "  2ª  CCR).  Ocorrência  verificada  no âmbito  local.  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 27/3/2012; Procedimento MPF nº
1.34.015.000046/2015-11,  620ª  Sessão  de  Revisão,  11/5/2015,  unânime.  Inexistência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

078. Processo: 1.18.001.000116/2017-03 Voto: 2147/2017 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 a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o denunciante relata que estaria sendo ameaçado e perseguido por suposto
assessor ou "homem de confiança" do juiz da Comarca de Ceres-GO. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª  CCR).  Narrativa que não evidencia ofensa direta a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

079. Processo: 1.18.002.000069/2017-80 Voto: 2368/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual se relata a ocorrência de poluição sonora e consumo de drogas
e bebidas alcoólicas em festas realizadas no município de Valparaíso/GO, bem como a recusa da
Polícia Civil de Goiás em apurar os fatos.Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª CCR). Circunstâncias fáticas que não evidenciam ofensa a bens, serviços ou interesses da
União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

080. Processo: 1.18.003.000089/2017-41 Voto: 2367/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  relatando  a  venda  de  parcelas  de  terras  localizadas  em  área  de
assentamento no município de Jataí/GO. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª CCR). Eventual ocorrência dos crimes de estelionato e de ameaça em detrimento de pessoas
que estão a adquirir lotes de forma irregular. Inexistência de transferência de domínio de imóvel
rural  de propriedade do INCRA. Inexistência de lesão direta a interesse da autarquia federal.
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
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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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

081. Processo: 1.19.001.000008/2017-95 Voto: 2072/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática dos crimes de estelionato e contra as
relações de consumo, tendo em vista notícia de oferta de cursos de nível superior por parte de
instituição de ensino privada, na cidade de Imperatriz/MA, sem o devido credenciamento junto ao
MEC. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A conduta investigada
afeta serviço e interesse do Ministério da Educação, o qual possui a atribuição para autorizar o
funcionamento de instituição de ensino, havendo, pois, legitimidade do MPF para atuar na esfera
cível sob a perspectiva da tutela de interesses coletivos em sentido amplo. Remessa de cópia do
presente  inquérito  policial  à  3ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  para  conhecimento  e
providências que entender cabíveis. Todavia, sob a ótica penal, a conduta em tela não acarreta
lesão a bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. Os fatos noticiados
podem configurar, em tese, crimes de estelionato e contra as relações de consumo. Ausência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio e remessa de cópia dos autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do
voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

082. Processo: 1.22.004.000030/2017-10 Voto: 1994/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PASSOS/S.S.PARAISO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  na  qual  um cidadão denuncia  possível
ocorrência dos delitos de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006) e de manutenção de casa
de prostituição (Art. 229 do Código Penal) no município de Passos/MG. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade no suposto
crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

083. Processo: 1.23.000.003417/2016-40 Voto: 2221/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta fabricação e comercialização de medicamentos,
sem registro  na  ANVISA,  por  parte  de estabelecimento  comercial  localizado  no  município  de
Ananindeua/PA. CP, art. 273, § 1º-B, I. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 " 2ª
CCR).  Ocorrência  verificada  no  âmbito  local.  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da
conduta aptos a justificar a competência da Justiça Federal. Precedente do STJ e da 2ª CCR: CC
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nº 120.843/SP, Terceira Seção, DJe 27/3/2012; Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11,
620ª Sessão de Revisão, 11/5/2015, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes
de legitimar a atribuição do 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

084. Processo: 1.23.001.000099/2017-36 Voto: 2082/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta comercialização de medicamentos, sem registro
na  ANVISA,  por  parte  de  estabelecimento  comercial  (drogaria)  localizado  no  município  de
Parauapebas/PA. CP, art. 273, § 1º-B, I. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 " 2ª
CCR).  Ocorrência  verificada  no  âmbito  local.  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 27/3/2012; Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11,
620ª Sessão de Revisão, 11/5/2015, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes
de legitimar a atribuição do 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

085. Processo: 1.26.000.000539/2017-53 Voto: 2084/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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 relata a publicação indevida de foto íntima da noticiante em sítio eletrônico de
divulgação de material de conteúdo erótico. Possível prática dos crimes de difamação e injúria.
CP, arts. 139 e 140. 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 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

086. Processo: 1.28.000.000159/2017-44 Voto: 2224/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Superintendência Regional da Polícia Federal
no Rio  Grande do Norte  para instaurar  possível  crime contra  a economia popular.  Relato  de
concessão de empréstimos de dinheiro mediante juros abusivos a candidatos participantes de
eleições no município de São Paulo do Potengi/RN. Suposta prática de usura. Lei n° 1.521/51, art.
4º. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Nos termos da Súmula nº
498 do STF, "compete à justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento
dos crimes contra a economia popular". Hipótese em que não se vislumbra eventual crime contra
o  Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  nº  7.492/86),  pois  inexiste  captação,  intermediação  ou
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aplicação de recursos de terceiros, bem como arrecadação de recursos mediante promessa de
restituição de valor no futuro, com ou sem remuneração. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  MPF para  a  persecução penal.  Precedente  da  2ª  CCR
(Procedimento nº 1.14.006.000025/2015-05, 620ª Sessão de Revisão, de 11/05/2015, unânime).
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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

087. Processo: 1.29.000.000571/2017-27 Voto: 2085/2017 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 suposta prática do crime descrito no art. 297 do Código
Penal  por  parte  de  representante  de  grupo  educacional.  Relato  de  suposta  distribuição  de
diplomas falsos.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  A conduta
investigada afeta serviço e interesse do Ministério da Educação, o qual possui a atribuição para
autorizar o funcionamento de instituição de ensino, havendo, pois, legitimidade do MPF para atuar
na esfera cível sob a perspectiva da tutela de interesses coletivos em sentido amplo. Remessa de
cópia  do  presente  feito  à  3ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  para  conhecimento  e
providências que entender cabíveis. Contudo, sob a ótica penal, a prática em tela não acarreta
lesão direta a bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. O fato noticiado
pode configurar, em tese, crime 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 e remessa de cópia do autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do
voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

088. Processo: 1.29.000.000638/2017-23 Voto: 2032/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de ameaça. CP, art. 147. Noticiado que se
passava por Policial Federal com o intuito de ameaçar e intimidar ex-companheira. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Vítima que sabia não ser o noticiado Policial
Federal. Evidências de que o dolo do agente não era o de assumir identidade alheia, mas o de
ameaçar  a  ex-companheira  mediante  a identificação como policial.  Circunstâncias fáticas que
apresentam contornos aptos a indicar,  se confirmadas, providências previstas na Lei Maria da
Penha (nº 11.340/06). Inexistência de ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

089. Processo: 1.30.001.005122/2016-63 Voto: 2123/2017 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 expediente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro,
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comunicando a apreensão de mercadoria no Mercado Popular da Rua Uruguaiana, no centro da
cidade do Rio de Janeiro. Relato de suposta ocorrência do crime de contrabando ou descaminho.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Constatação de que os laudos
da  perícia  não  identificaram  a  origem  dos  produtos  apreendidos,  relatando  apenas  que
apresentam  características  divergentes  quando  comparados  aos  originais.  Ausência  de
materialidade quanto à eventual origem estrangeira dos produtos. Possível prática de crime contra
registro de marca (Lei nº 9.279/96, art. 190, I). Interesse federal não evidenciado. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

090. Processo: 1.30.001.005590/2016-38 Voto: 2218/2017 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  Relatório  de  Inteligência  Financeira  encaminhado pelo
COAF acerca de operações financeiras suspeitas, de que trata a Lei nº 9.613/98, por parte de
pessoas físicas e suas respectivas empresas, pertencentes ao segmento de vestuário. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR).  Pesquisa de rastreamento societário das
pessoas  jurídicas  investigadas,  na  qual  se  verifica  a  inter-relação  existente  entre  os  sócios.
Informação da Receita Federal do Brasil de que não há Representação Fiscal para Fins Penais
em desfavor dos contribuintes referidos. Indícios de delito de lavagem de dinheiro, não havendo,
contudo, indicativos da prática de crime antecedente de competência da Justiça Federal. Carência
de  elementos  de  prova  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  MPF  para  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

091. Processo: 1.33.003.000003/2017-73 Voto: 2365/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de
Criciúma/SC, versando sobre possível  ocorrência do crime de apropriação indébita  de verbas
sindicais. CP, art. 168. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Inexistência
de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou suas entidades. Eventual prejuízo a
interesses de particulares. Súmula nº 222 do STJ. Precedente do STJ, Terceira Seção: CC nº
136.611/SP,  DJ  e  29/09/2015.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes de  legitimar  a
atribuição  do Ministério  Público  Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio  ao
Ministério Público Estadual.

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

092. Processo: 1.34.001.001347/2017-82 Voto: 2225/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar relato de suposta ocorrência de cartel envolvendo duas
empresas atuantes no mercado de venda de ingressos de eventos por meio da internet. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Verificação de que uma das empresas
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noticiadas  é,  na  verdade,  proprietária  de  uma  plataforma  de  intermediação  de  revenda  de
ingressos, que não se encontra inserida no mesmo mercado das empresas responsáveis pela
venda oficial de ingressos. Preços estabelecidos livremente na plataforma de intercâmbio pelos
próprios vendedores que publicam seus ingressos no sítio. Elementos de formação de cartel, no
caso concreto, não evidenciados. Possíveis irregularidades na atividade exercida pelo provedor
de serviços na revenda de ingressos de maneira não oficial. Ausência 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 ao Ministério Público Estadual.

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

093. Processo: 1.34.001.001936/2017-61 Voto: 2030/2017 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 relata o representante que teria se associado à determinada empresa privada
mediante promessas de renda extra e de retorno de 300% do seu investimento, o que se daria
mediante compra e venda e produtos variados e obtenção de milhagem. Assevera, também, que
apesar de ter adquirido diversos produtos, inclusive passagens aéreas para terceiros, não chegou
a  receber  nenhum  deles  e  nem  conseguiu  utilizar  os  bilhetes  supostamente  emitidos  pela
empresa,  assumindo  um prejuízo  financeiro  ainda  não  contabilizado.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas que denotam suposta prática de
crime de estelionato contra particular. Eventuais prejuízos em detrimento do patrimônio e boa-fé
de particular.  Inexistência de lesão direta a bens,  serviços e interesses da União ou de suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

094. Processo: 1.34.003.000172/2017-76 Voto: 2256/2017 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  a  partir  da  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais,  oriunda  da
Delegacia da Receita Federal em Bauru/SP, a qual noticia a suposta prática do crime previsto no
art. 184, §2º, do CP por determinado estabelecimento comercial. Apreensão de 8.280 (oito mil,
duzentas e oitenta) mídias (CD's e DVD's) com indícios de falsificação e de diversas mercadorias
em situação irregular,  tais como: sprays para defesa pessoal,  eletroeletrônicos,  filmes e jogos
eletrônicos em mídias ópticas, cartões de assinatura de jogos e garrafas de bebidas. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 " 2ª CCR).  Existência de inquérito policial  específico
instaurado  em  face  da  empresa  em  questão  para  apurar  a  prática  de  eventuais  crimes  de
descaminho e contrabando, que se encontra na Delegacia de Policia Federal em Bauru/SP, em
fase de investigação.  Mídias  digitais  com suspeita  de contrafação que  foram encontradas no
estabelecimento comercial localizado no centro de Botucatu/SP, inexistindo prova ou indício de
que  os  investigados  as  tenham  importado  do  exterior.  Configuração,  em  tese,  do  crime  de
violação  de  direito  autoral.  Ausência  de  conexão  com os  supostos  delitos  de  descaminho  e
contrabando  investigados  no  mencionado  inquérito  policial.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução do crime previsto no art. 184, § 2º, do CP. Precedentes do STJ (CC nº 130.595/PR,
Terceira Seção, DJe 30/04/2014) e da 2ª CCR (Procedimento MPF nº 1.14.000.002827/2014-11,
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612ª Sessão de Revisão, 24/11/2014, unânime). Homologação do declínio em favor do Ministério
Público Estadual.      

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

095. Processo: 1.34.004.000246/2017-64 Voto: 2094/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa ofertada em Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata a possível ocorrência do delito de tráfico de drogas no município de
Capivari/SP. Lei 11.343/2006, art. 33. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª
CCR).  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade.  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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

096. Processo: 1.34.006.000109/2017-18 Voto: 2083/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata que uma funcionária de escola particular estabelecida no município de
Guarulhos/SP  constrange  e  assedia  moralmente  os  alunos  e  que,  em  uma  oportunidade,
ameaçou agredir fisicamente um aluno. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Narrativa que não evidencia ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

097. Processo: 1.34.010.000069/2017-37 Voto: 2081/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  exposição  à  venda,  por  meio  eletrônico,  de
produtos com finalidades terapêuticas, sem registro na ANVISA, por parte de empresa sediada no
município  de  Ribeirão  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  27/3/2012;
Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11, 620ª Sessão de Revisão, 11/5/2015, unânime.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

098. Processo: 1.34.043.000021/2017-41 Voto: 2088/2017 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  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual a noticiante relata a prática de possíveis crimes de difamação e
de ameaça em um contexto  de violência  doméstica,  solicitando orientação acerca de medida
protetiva em face de seu companheiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Circunstâncias  fáticas  que  apresentam  contornos  aptos  a  indicar,  se  confirmadas,
providências  previstas na Lei  Maria  da Penha (nº  11.340/06).  Inexistência  de ofensa  a bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

099. Processo: 1.35.000.000380/2017-68 Voto: 2195/2017 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  representação  formulada  por  três  associados  de
determinado sindicato no Estado de Sergipe. Relato de supostas irregularidades envolvendo o
sindicato, o seu presidente e mais quatro membros da diretoria, consistentes na falta de prestação
de contas, falsificação de atas de assembleia e compra de lotes em área não legalizada. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de qualquer envolvimento de
órgãos públicos federais ou de seus servidores. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Declínio)

100. Processo: SR/DPF/MG-01218/2016-INQ Voto: 2327/2017 Origem: GABPR27-DBR - DANIELA
BATISTA RIBEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado com vistas a apurar a materialidade e a autoria do crime previsto no
art. 157, §2º, I, II, III e IV, do Código Penal. Notícia de que dois homens, um deles usando arma de
fogo, tomaram de assalto carro de empresa franqueada da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos " ECT, mantiveram o motorista preso dentro de um outro veículo ainda não identificado
e subtraíram encomendas de clientes da ECT, tendo, em seguida, abandonado o carro a serviço
da ECT e libertado o seu condutor no Anel Rodoviário de Belo Horizonte/MG. Recebimento da
promoção  de  declínio  de  atribuições  como  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).  Diligências
realizadas pela  Polícia  Federal  que  não apontaram qualquer  informação relevante  acerca  da
identidade  dos  assaltantes.  Exames  periciais  que  não  revelaram  fragmentos  de  impressões
papilares com qualidades técnicas para confronto papiloscópico. Ausência de linha investigativa
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apta a revelar a autoria do crime. Homologação do arquivamento.

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

101. Processo: 1.22.000.000189/2017-74 Voto: 2251/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual se relata que o Banco do Brasil  e uma instituição bancária
privada  estariam  criando  óbices  para  dificultar  o  acesso  às  linhas  de  crédito  do  BNDES
destinadas às pequenas empresas, com o intuito de oferecer as suas próprias opções de crédito.
Promoção de declínio de atribuições que se recebe como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Ausência  de  matéria  de  natureza  penal  a  ser  declinada  em favor  do  Ministério  Público
Estadual.  Inocorrência  de  descrição  de  fato  típico.  Questão  a  ser  tratada  sob  a  ótica  cível.
Conduta supostamente prejudicial à política de crédito do BNDES. Remessa de cópia do presente
expediente  à  3ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  para  conhecimento  e  providências  que
reputar cabíveis. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento da
promoção  de  declínio  de  atribuições  como  arquivamento,  remetendo-se  cópia  do  presente
expediente  à  3ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).
Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

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

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

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

43/191



Ata da 675ª Sessão de Revisão                                                                                                                                        PGR-00107253/2017

da presente remessa como conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério
Público Estadual, cuja solução incumbe ao Procurador-Geral da República, conforme preconizado
na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF
(ACO nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). 7. Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-
Geral da República.

Deliberação: 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

103. Processo: DPF/AM-00027/2015-INQ Voto: 2358/2017 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 estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores alusivos a benefício previdenciário, após o óbito da titular, no período
de 05/2011 a 11/2013. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Informação da instituição bancária de que não houve saques pós-óbito na conta pertencente à
falecida segurada, havendo ainda crédito datado de 06/11/2013. Expedição de ofício à autarquia
para  adoção  de  providências  relativas  à  restituição  dos  valores  erroneamente  depositados.
Homologação do arquivamento.

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

104. Processo: DPF/BG-00269/2014-INQ Voto: 2071/2017 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 descrito no art. 171, § 3º, do CP.
Notícia de que o ex-Prefeito do município de Campinápolis/MT estaria atuando irregularmente
perante  o  INSS,  prestando  atendimento  e  serviços  em  causas  previdenciárias  sem  possuir
legitimidade, forjando documentos para beneficiar terceiros, com suposto auxílio de servidores da
autarquia, bem como coagindo idosos a transferirem instrumento de mandato a advogados por ele
indicados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Investigado que convencia
pessoas  idosas  que  demandavam  benefícios  previdenciários  judicialmente  a  passarem
procuração a três advogados para atuarem em seus processos, sob a promessa de agilidade na
conclusão do feito. Fato que, por si só, não é suficiente para caracterizar crime de estelionato
contra  o  INSS.  Elementos  probatórios  indicativos  de  que  os  benefícios  foram  concedidos
regularmente, todos por via judicial, afastando a hipótese de que o investigado tenha mantido a
autarquia  em  erro  para  obter  vantagem  ilícita.  Participação  de  servidores  não  evidenciada.
Obtenção legítima do benefício, não havendo a comprovação de pagamento de qualquer quantia
ao  investigado  por  parte  dos  idosos.  Eventuais  indícios  do  delito  de  estelionato  tentado  em
desfavor dos advogados que tiveram seus instrumentos de mandato revogados por meio ardiloso
(promessa  de  agilidade  na  concessão  dos  benefícios).  Existência  de  apuração  em curso  na
Delegacia  de  Polícia  Civil  de  Campinápolis/MT.  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

105. Processo: DPF/PI-00745/2014-IPL Voto: 2068/2017 Origem: GABPRM1-PAESN - 
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PATRICK AUREO EMMANUEL DA 
SILVA NILO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de desobediência por parte de
representantes de uma clínica de nefrologia situada no município de Floriano/PI, em decorrência
do não atendimento de requisições ministeriais no curso de Inquérito Civil. Lei nº 7.347/85, art. 10.
Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Necessidade de individualização do
destinatário da requisição, prova de sua inequívoca ciência e intenção deliberada de não cumprir
a  ordem  para  que  ocorra  a  responsabilização  penal.  Realização  de  diligências  que  não
evidenciaram a presença de dolo na conduta de qualquer dos sócios. Fato ocorrido por descuido
do advogado da empresa à época, que não atendeu, tempestivamente, ao que fora requisitado.
Ausência de notificação pessoal dos representantes legais da pessoa jurídica investigada. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

106. Processo: DPF-UDI-00445/2013-INQ Voto: 2211/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência dos crimes tipificados nos arts. 155, §
4º, II, e 288, ambos do Código Penal. Valores desviados fraudulentamente de contas bancárias da
Caixa Econômica Federal por meio da internet. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Oitiva de diversos investigados nos Estados do Maranhão e da Paraíba. Hipótese em que,
decorridos mais de 7 (sete) anos desde a consumação do ilícito (sendo a data do último fato
14/12/2009), não se vislumbram indícios concretos de autoria delitiva. Ausência de informações
nos autos sobre os usuários dos endereços de IPs utilizados para efetivação das transferências
bancárias  fraudulentas.  Inexistência  de  diligências  outras  capazes  de  alterar  o  panorama
probatório atual. Orientação nº 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

107. Processo: DPF-UDI-00706/2016-INQ Voto: 2177/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível pratica do crime de moeda falsa. CP, art. 289,
§ 1°. Em 05/11/2016, o proprietário de um lanchonete em Uberlândia/MG registrou Boletim de
Ocorrência relatando que: "por volta das 19:00 hs, estava trabalhando, momento em que um autor
com aparência de menor de idade adentrou no interior de seu estabelecimento comercial e tentou
comprar um produto, efetuando o pagamento com uma nota de R$ 100 (cem reais) sendo que, ao
receber a nota a solicitante/comerciante percebeu que se tratava de uma nota falsa sendo que o
autor  saiu  correndo e deixou pra trás a referida nota  e o  produto que tentou comprar"  (sic).
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Laudo  de  Perícia  Criminal  Federal  que
constatou ser autêntica a cédula de R$ 100 (cem reais) em questão. Crime não caracterizado.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

108. Processo: SRPF-AP-00224/2013-INQ Voto: 2003/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 
JOAQUIM CABRAL DA COSTA 
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NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível uso de documento falso em demanda trabalhista
perante a 1ª Vara do Trabalho de Macapá/AP. CP, art.  304. Investigado que propôs demanda
trabalhista em face de determinada pessoa jurídica, apresentado recibo de pagamento emitido
pela demandada, em face de saldos devidos por ocasião da prestação de serviços no ano de
2012 em Macapá/AP.  Todavia,  conforme suas declarações,  bem como as  inscrições  em sua
carteira  de  trabalho  e  previdência  social,  o  investigado,  no  período  descrito  na  demanda
trabalhista, laborou para pessoa jurídica diversa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Após  a  oitiva  do  investigado,  ficou  claro  que  o  que  ensejou  a  incorreta  inserção  de
empregador  na  lide  trabalhista  foi  um contracheque  incorreto  fornecido  por  seu  empregador.
Diligências realizadas pela autoridade policial a fim de verificar eventual dolo na troca de nomes
fantasias no contracheque do mês de abril de 2012, nas quais 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  envolvidas,  restando,  assim,  em  duvida  a
materialidade e a autoria da falsificação do contracheque utilizado na demanda trabalhista. Falta
de dolo do investigado, uma vez que declinou o nome correto do presentante da pessoa jurídica
em que trabalhava, havendo, provavelmente, mero equívoco na confecção da inicial em face do
contracheque de abril de 2012. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

109. Processo: 1.12.000.000049/2015-81 Voto: 2356/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de cópia de inquérito judicial enviada pela
Corregedoria  do TRF da 1ª Região para apurar  a conduta de dois  advogados em processos
judiciais relacionados às eleições da OAB, Seccional do Amapá, no ano de 2012. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Quanto ao primeiro  investigado, sobressai  dos autos
evidência de que não praticou quebra indevida de sigilo bancário, pois, em sua petição inicial,
apenas fez menção a informações dos boletos bancários de pagamento da anuidade da OAB/PA
de conhecimento público. No que se refere à conduta da outra advogada, verifica-se que o seu
testemunho revestiu-se de veracidade, já que, de fato, houve uma conversa com o Corregedor da
Defensoria Pública do Estado do Amapá, que pediu a ela voto na chapa ligada ao Governo do
Estado,  muito  embora a  investigada,  então Defensora  Pública,  tenha  dito  e  votado em outra
chapa. Relato de animosidade entre as chapas concorrentes e ocorrência de possível abuso de
poder econômico e político. Atipicidade dos fatos imputados aos 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

110. Processo: 1.14.000.000126/2017-90 Voto: 1990/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de declarações prestadas em Sala de Atendimento ao Cidadão,
nas quais diz o declarante que "é detetive particular e que suas linhas, tanto de telefone celular ("),
como a linha fixa ("), foram grampeadas e que por esta razão, está impossibilitado de assumir
novos casos em atividade laboral". Instado a apresentar provas ou indícios do delito noticiado,
afirmou o declarante desconfiar de 03 pessoas, apontando seus nomes. Assevera, ainda, que
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"essas pessoas também estão envolvidas na interceptação da minha conversação mediúnica com
outras pessoas e também com minhas espiritualidade (")". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Relatos claramente dissociados da realidade. Inexistência de elementos de prova do
cometimento  de  infração  criminal.  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

111. Processo: 1.14.000.000522/2017-17 Voto: 2261/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação por meio da qual se relata suposta prática de
crime contra a honra. CP, 139. Aduz o representante que determinado indivíduo vem propagando
falsamente informações de que recursos recebidos pela associação que administra estão sendo
desviados, fato que atinge a sua honra, enquanto representante da associação, e a da própria
entidade. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

112. Processo: 1.14.000.001939/2016-16 Voto: 2205/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação ofertada perante a Sala
de Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante relata o recebimento de um e-mail  falso em
nome do MPF, intimando-o para uma audiência no dia 26/07/2016. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Instado  a enviar  cópia  do e-mail  falso,  o  manifestante  informou que o
decurso do temo "tornou inexequível atender o quanto solicitado no ofício". Coleta de dados em
torno  da  materialidade  delitiva  frustrada.  Inviabilidade  de  apuração  de  possível  prática  ilícita.
Homologação do arquivamento.

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

113. Processo: 1.14.000.002474/2016-11 Voto: 2231/2017 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, na qual se comunica possível crime de injúria perpetrado, em tese, por
professora da Universidade Federal  do Recôncavo da Bahia  "  UFRB.  Durante um evento na
UFRB, em 19/04/16, teria a professora proferido várias ofensas em face de uma aluna que estava
apresentando um trabalho. CP, art. 140. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime
cuja ação penal somente se procede mediante queixa (CP, art. 145). Não há nos autos qualquer
manifestação da suposta aluna ofendida, nem sequer a sua identificação. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
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Verde de Carvalho.

114. Processo: 1.14.001.000155/2017-41 Voto: 2206/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores alusivos a benefício previdenciário, após o óbito do titular, no período
de 11/2012 a 04/2013. 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. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

115. Processo: 1.14.002.000054/2017-61 Voto: 2326/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de estelionato em detrimento da União. CP,
art.  171,  §3º.  Particular  que,  mesmo  figurando  como  desempregado  no  Cadastro  Geral  de
Empregados e Desempregados " CAGED, teria feito doação de R$ 310,00 (trezentos e dez reais)
a  uma determinada campanha eleitoral.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Esclarecimento  do  candidato  favorecido  de  que  a  doação  foi  obtida  através  de  trabalhos
temporários informais. Ausência de irregularidades na doação em questão. Materialidade delitiva
não evidenciada. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

116. Processo: 1.14.004.001360/2016-13 Voto: 1987/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado com vistas a apurar suposta prática do crime de
desobediência. CP, art. 330. Relato de Procuradora do Trabalho no Município de Londrina/PR de
que o Conselho Tutelar de Feira de Santana/BA não teria respondido ofícios expedidos no bojo do
Procedimento Preparatório nº 000066.2016.09.003/2. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Informes de que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
enviou ofício de nº 007/2017 juntamente com as respostas anexas de uma Conselheira Tutelar,
demonstrando o cumprindo à solicitação da Procuradora do Trabalho, nas datas 13/06/2016 e
06/10/2016. Embora a destempo, a ordem foi cumprida. Caso em que não se vislumbra intenção
deliberada de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime não caracterizado. Falta de
justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR (procedimento  nº
1.23.000.000147/2015-34,  635ª  Sessão,  do  dia  15/02/2016,  unânime).  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.
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117. Processo: 1.14.007.000025/2017-59 Voto: 2212/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
VIT. CONQUISTA- BA

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 pela família de uma vítima de crime de homicídio, relatando que os réus
da ação penal encontram-se em liberdade e que nenhuma providência foi tomada, pedindo, ao
final, seja feita justiça. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato objeto de ação
penal em curso perante o Juízo da Vara do Tribunal do Júri e Execuções Penais da Comarca de
Vitória da Conquista/BA, não cabendo ao MPF a adoção de qualquer providência a respeito do
caso. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

118. Processo: 1.15.000.003312/2016-62 Voto: 2120/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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 idosa, no período de
10/2010 a 02/2015,  em virtude de omissão no requerimento administrativo da renda da atual
companheira  do  segurado.  Eventual  não  preenchimento  de  requisito  de  natureza  econômica
(renda familiar per capita seria superior a " do salário mínimo). CP, art. 171, § 3º. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Entendimento  jurisprudencial  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.  Investigado que não possui outra  fonte comprovada de renda e é portador de doença
coronariana grave, conforme relato médico acostado ao feito, não havendo a demonstração de
fraude  na  concessão  do  benefício.  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

119. Processo: 1.15.002.000483/2016-10 Voto: 2207/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Requerimento de concessão de benefício de amparo assistencial ao idoso instruído com certidão
de nascimento falsa. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O
investigado,  pessoa de pouca instrução, ao prestar  esclarecimentos,  declarou não saber nem
mesmo  a  data  de  seu  nascimento,  não  tendo  requerido  qualquer  documento.  Certidão  de
nascimento providenciada por pessoa a respeito  da qual  não há informações e expedida por
servidora do Cartório do 1º Ofício de Mauriti/CE já falecida. Notícia de que o benefício solicitado
com a documentação falsa sequer chegou a ser concedido. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.
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120. Processo: 1.16.000.000809/2017-72 Voto: 2357/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência de dano de um videowall do Plenário 2
da Câmara dos Deputados durante a convenção nacional de um partido político. CP, art. 163,
parágrafo único, III. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em virtude da baixa
resolução das imagens captadas, presença de diversos convidados no local e objetos próximos
aos  monitores  de  videowall,  não  foi  possível  identificar  os  possíveis  responsáveis  pelo  fato.
Ausência  de  indícios  de  autoria.  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

121. Processo: 1.17.000.001768/2016-13 Voto: 2064/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar relato de que presidente do Sindicato dos Caminhoneiros "
SINDICAM  estaria  desviando  valores  pagos  por  caminhoneiros,  referentes  a  uma  taxa
supostamente  cobrada  pela  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  "  ANTT.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatação, após diligências, de que o relatado diz
respeito  ao  Registro  Nacional  de  Transportadores  Rodoviários  de  Cargas  "  RNTRC,
regulamentado pela Resolução n.º 4.799, de 27/07/15, da ANTT. Informações no sítio da ANTT na
internet de que: "não há valor devido ou a ser pago para a ANTT, direta ou indiretamente, pelos
serviços  de  cadastramento,  recadastramento,  ajuste  de  dados,  aquisição  dos  dispositivos  de
identificação (adesivo e  TAG) ou quaisquer  outros relacionados a inscrição e manutenção do
cadastro no RNTRC. Contudo, algumas entidades conveniadas podem ter como procedimento
padrão a cobrança de valores a título  de ressarcimento dos custos inerentes a prestação de
serviços  e  disponibilização  de  materiais  (...)".  Mencionada  "taxa  da  ANTT"  que  não  existe.
Possibilidade  de  que  os  postos  credenciados  a  promoverem  o  cadastro  no  RNTRC cobrem
valores a título de ressarcimento dos custos inerentes à prestação de serviços e disponibilização
de materiais. Crime não caracterizado. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

122. Processo: 1.17.003.000022/2017-43 Voto: 2096/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO MATEUS-ES

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  relato  de  possíveis  irregularidades  no  Programa  de
Aquisição de Alimentos " PAA, no município de Pedro Canário/ES, praticadas pelo presidente da
Associação de Agricultura Familiar de Cristal do Norte/ES. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Dois  Relatórios  de  Fiscalização  do  Programa de  Aquisição  de Alimentos  da
Modalidade Compra com Doação simultânea " PAA/CDS, referentes aos anos de 2016 e 2015,
encaminhados pela Companhia Nacional de Abastecimento, concluindo em ambos que o projeto
foi considerado regular, de modo que as situações encontradas cumprem as exigências previstas
em seu plano de execução. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

123. Processo: 1.20.000.000351/2017-29 Voto: 2070/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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 benefício previdenciário, ocorrido em 11/2007, após o óbito do titular. CP, art.
171,  § 3º.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Hipótese em que a autarquia
previdenciária não logrou identificar o recebedor do benefício. Ausência de informações acerca de
representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa  do  grupo  familiar  para  recebimento  do
benefício  ou sobre  renovação de senha após o óbito  do  segurado.  Indícios de autoria  neste
expediente ou ao alcance de novas diligências não evidenciados. Saque de apenas uma parcela
do benefício. Incidência do princípio da insignificância. Orientação nº 4 da 2ª CCR. Homologação
do arquivamento.

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

124. Processo: 1.21.001.000305/2016-00 Voto: 2208/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual se relata suposta prática dos crimes de estelionato contra o
INSS, falsidade ideológica e falsa perícia por parte de segurado que receberia indevidamente o
benefício de auxílio-doença. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação
de que o noticiante já comunicou o fato à Ouvidoria  da Previdência Social,  que,  constatando
indícios de fraude, deverá adotar as providências cabíveis no âmbito administrativo e remeter
suas  conclusões  ao  Ministério  Público  Federal  para  análise  de  responsabilização  criminal.
Inviabilidade de prosseguimento de apuratório  na esfera penal  ante  a carência  de elementos
concretos mínimos aptos a respaldar a narrativa inicial. Homologação do arquivamento.

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

125. Processo: 1.21.001.000307/2016-91 Voto: 2066/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão por técnico administrativo da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), na qual
relata  a ocorrência  dos crimes de constrangimento ilegal,  calúnia  e  difamação,  supostamente
praticados  pelo  Chefe  da  Seção  de  Material  de  Consumo/Divisão  de  Almoxarifado  daquela
instituição de ensino superior. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Narrativa que
revela forma de tratamento grosseiro, depreciativo e não cordato por parte do servidor noticiado,
podendo configurar, ao que se tem, apenas uma das hipóteses de infração disciplinar previstas na
Lei nº 8.112/90. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.
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126. Processo: 1.23.000.000116/2016-64 Voto: 2069/2017 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 08/2001 a 06/2005. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Notícia apenas de que alguém se fez passar pela segurada, mediante o uso
de  seu  documento  de  identidade,  para  efetivar  a  renovação  da  senha.  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. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

127. Processo: 1.23.000.000807/2017-49 Voto: 2359/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Belém/PA,
comunicando  possível  ocorrência  de  infrações  penais  relacionadas  com  a  tramitação  e  o
julgamento de reclamatória trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Oitiva de duas testemunhas, que aduziram perceber remuneração diferente daquela indicada pelo
reclamante na peça inicial. Existência de vínculos trabalhistas distintos em que cada trabalhador
recebia remuneração correspondente ao serviço prestado, o que explica o fato dos depoimentos
não  serem  convergentes.  Sentença  julgando  improcedente  o  pedido.  Vínculo  laboral  não
reconhecido pela Justiça do Trabalho. Ausência de indícios de prática dos crimes de omissão de
registro  na  CTPS,  falso  testemunho,  apropriação  indébita  previdenciária  ou  sonegação
previdenciária. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

128. Processo: 1.23.000.003952/2016-09 Voto: 2441/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício remetido pela Agência Nacional de Telecomunicações
" ANATEL, informando que a Guarda Municipal de Belém foi autuada, em 16 de novembro de
2016, por explorar, sem a devida autorização, o serviço limitado privado de radiofusão, bem como
usando radiofrequências não autorizadas. Configuração, em tese, do crime previsto no art. 183 da
Lei nº 9.472/1997. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Explicações do Inspetor
Geral  da  Guarda  Municipal  de  Belém de  que:  "a)  estão  sendo  realizados  os  procedimentos
necessários para a regularização da homologação da licença para uso da radiofrequência pela
Guarda Municipal, o órgão, inclusive, abriu processo para a contratação de técnico especializado
em Telecomunicações ou engenheiro eletricista com habilitação em eletrônica ("); b) (") a Guarda
Municipal de Belém efetuou o recolhimento dos rádios comunicadores de seus agentes, os quais
voltarão a ser usados tão somente após a devida regularização (")". Ausência de conduta dolosa,
seja por parte do órgão representado (pessoa jurídica não responsabilizada criminalmente pela
Lei  nº  9.472/1997),  seja  por  parte  de  seus  agentes,  uma  vez  que  a  operação  irregular  de
radiofrequências  pela  Guarda  Municipal  de  Belém se  deu  em benefício  da  coletividade,  não
repercutindo na esfera privada de nenhum dos agentes públicos ligados aos órgão. Inocorrência
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de  prejuízo  às  telecomunicações  em  geral.  Adoção  de  providência  aptas  a  sanar  as
irregularidades  apontadas  e  ausência  de  dolo.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

129. Processo: 1.25.000.000767/2017-61 Voto: 2364/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente enviado pelos Correios à Superintendência da
Polícia Federal no Parana, versando sobre a ocorrência de violação de objeto postal. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relato da autoridade policial apontando como incerto
o local do crime. Ausência de imagens do sistema de CFTV referente à data de tratamento e
encaminhamento da encomenda. Identificação da autoria do delito inviabilizada. Falta de justa
causa para dar continuidade à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

130. Processo: 1.25.000.000769/2017-50 Voto: 2144/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  violação  de  correspondência  no  âmbito  dos
Correios. Lei nº 6.538/78, art.  40. Relato de que objeto postado em agência dos Correios em
Jaraguá do Sul/SC, no dia 16/09/2016, foi violado/espoliado. Recebimento do objeto postal em
Toledo/PR, onde foi constatado que estava aberto e sem conteúdo. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de imagens do sistema de monitoramento por vídeo das
agências envolvidas. Infrutífera tentativa de identificação do responsável pelos Correios, sendo
que sequer foi possível especificar o exato local em que o crime ocorreu. Inexistência de linha
investigativa  que  possa  vir  a  acrescentar  indícios  capazes  de  elucidar  a  questão.  Falta  de
perspetiva de êxito nas investigações. Homologação do arquivamento.

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

131. Processo: 1.25.000.004745/2016-99 Voto: 2363/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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,  solicitando  a apuração  de  possível  prática  de crime de sonegação previdenciária  e
demais impostos federais por parte de todos os municípios do Estado do Paraná. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realização  de  diversas  auditorias  nos  municípios
paranaenses  com  o  escopo  de  fiscalizar  o  PASEP e  as  contribuições  previdenciárias  sobre
remunerações dos servidores municipais, critérios esses atualmente utilizados por sua relevância
na atuação da Receita Federal do Brasil. Ações fiscalizatórias que evidenciaram irregularidades e
resultaram  em  RFFPs  encaminhadas  para  o  Ministério  Público  Federal.  Exaurimento  das
providências a serem adotadas no presente expediente. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.
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132. Processo: 1.25.008.000492/2016-12 Voto: 2186/2017 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 a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão por Diretora-Geral do Campus de Jaguariaíva do Instituto Federal do Paraná " IFPR, na
qual relata que servidor daquela instituição de ensino, do campus de Curitiba, tem difamado-a
sem provas das acusações que faz. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O que se
verifica, dos documentos posteriormente juntados aos autos, é o descontentamento de parcela de
servidores e alunos do Campus de Jaguariaíva do IFPR com a conduta de sua então Diretora
Geral, fatos que levaram à confecção de manifestos, denúncias, comentários em redes sociais e à
realização de reuniões e assembleias que tinham por objeto discutir a situação. Caso em que não
se vislumbra crime na conduta do servidor do IFPR por promover, na comunidade acadêmica,
discussão de problemas atinentes à instituição.  Ausência do ânimo de difamar.  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

133. Processo: 1.25.008.000831/2016-52 Voto: 2073/2017 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 04/2011 a 09/2014, em virtude de omissão de alteração da situação da renda e da
quantidade de membros do grupo familiar. Eventual não preenchimento de requisito de natureza
econômica (renda familiar per capita seria superior a " do salário mínimo). CP, art.  171, § 3º.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Entendimento jurisprudencial 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. Avaliação social realizada em julho/2014 constatou que o investigado encontrava, à época,
em "grave nível de vulnerabilidade social". Ausência de indícios quanto ao 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

134. Processo: 1.26.000.000013/2016-92 Voto: 2202/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  instaurado  para  apurar  notícia  de  que  o  Conselho  Regional  dos
Técnicos  em Radiologia  da 15ª  Região  "  CRTR/PE não  estaria  repassando ao INSS,  desde
agosto/2015, os valores recolhidos a título de contribuições previdenciárias dos funcionários da
referida entidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Receita
Federal do Brasil informou não haver ações fiscais previdenciárias em desfavor do CRTR/PE, bem
como,  após  análise  da  situação  fiscal,  não  existir  indicação  de  ação  fiscal  para  o  referido
Conselho.  Materialidade  delitiva,  de  plano,  não  evidenciada.  Insuficiência  de  elementos  para
aferição  dos  valores  que  deixaram  de  ser  repassados  para  a  autarquia  previdenciária.
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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.
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135. Processo: 1.27.000.000564/2017-08 Voto: 1992/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta tentativa de furto contra a agência dos Correios
localizada na cidade de Teresina/PI, ocorrida entre os dias em 28 e 29/10/2016. CP, art. 155, §4º,
c/c  art.  14,  II.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Criminosos  que  não
conseguiram ter acesso à sala na qual fica guardado o cofre. Ação que resultou apenas em danos
na porta dos fundos da agência. Informação de que o Sistema de CFTV encontrava-se inoperante.
Conclusão de Laudo de Perícia Papiloscópica de que não foi  revelado nenhum fragmento de
impressão  papilar  com  condições  técnicas  mínimas  necessárias  para  exame  de  confronto  e
individualização, no local do fato e nos objetos supostamente manipulados pelo autor do crime.
Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva.  Inexistência  de  linha  investigativa  que  possa  vir  a
acrescentar  indícios  capazes  de  elucidar  a  questão.  Falta  de  perspetiva  de  êxito  nas
investigações. Homologação do arquivamento.

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

136. Processo: 1.28.000.000329/2017-91 Voto: 2076/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Superintendência da Polícia Federal no Rio
Grande do Norte para apurar possível tentativa de roubo a um funcionário dos Correios enquanto
realizava entregas no município de Natal/RN. CP, art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Impossibilidade de identificar a autoria do ilícito, pois
não foram gravadas imagens do ocorrido, não foi possível localizar testemunhas e as descrições
fornecidas pela vítima são bastante vagas. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

137. Processo: 1.28.000.001368/2014-62 Voto: 2119/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  estelionato
majorado, a partir das conclusões de relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União e de
Sindicância  do  Comando  da  Aeronáutica,  as  quais  dão  conta  de  que  o  investigado,  militar
reformado da Força Aérea Brasileira, teria prestado declaração ideologicamente falsa à FUNASA
na sua aposentação cível como engenheiro quanto à circunstância de que não estaria em gozo de
outra aposentadoria, disponibilidade ou mesmo que seria reformado. CP, art. 171, § 3º e art. 299.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No que se refere à eventual ocorrência de
crime  militar,  consistente  na  percepção  indevida  de  auxílio  invalidez,  o  caso  foi  tratado  pelo
Ministério  Público  Militar  e  arquivado  por  decisão  da  7ª  CJM.  Arquivamento  de  Processo
Administrativo  Disciplinar  no  âmbito  da  Fundação  Nacional  de  Saúde  por  ausência  de
responsabilidade do investigado. Militar reformado da FAB que reingressou no serviço público civil
antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98. Hipótese em que, segundo "jurisprudência
nos casos de aguda semelhança ao ora tratado", não se aplica a vedação acerca da acumulação
de cargos públicos, tal como ressalva o art. 11 da referida emenda (STF, MS 25.113, MS 25.192,
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MS 24.997, MS 25.113, RE-AgR 286.107, RE 463.028). Homologação do arquivamento.

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

138. Processo: 1.29.000.000566/2017-14 Voto: 2089/2017 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 suposta prática do crime de furto. CP, art. 155. Relato de
que, em 14/11/2016, um indivíduo entrou na Agência da Caixa Econômica Federal da Rua da
Praia, em Porto Alegre /RS, permanecendo por um minuto e levou consigo um cano de extintor de
incêndio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inviabilidade da identificação do
invasor pelo método datiloscópico, porquanto a perícia realizada no local não revelou nenhum
fragmento  de  impressão  papilar  em  condições  técnicas  de  confronto.  Circuito  interno  de
segurança que não captou imagens do interior da agência. Diligências que não lograram êxito na
obtenção de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva. Inexistência
de linha plausível apta a elucidar o caso. Homologação do arquivamento.

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

139. Processo: 1.29.000.000574/2017-61 Voto: 2092/2017 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 o sumiço de um quadro que se encontrava à mostra, em
exposição realizada no dia 21/06/2016, no prédio do do Instituto Latinoamericano de Estudos
Avançados " ILEA/UFRGS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De acordo
com o termo de empréstimo constante dos autos, a obra, que fora recebida do Museu da UFRGS
para a realização de uma exposição no ILEA, não tinha número de patrimônio e tratava-se de uma
reprodução fotográfica emoldurada, que foi reimpressa ao custo de R$ 103,33 e emoldurada por
R$  190,00  para  devolução  ao  acervo  da  UFRGS,  custos  estes  pagos  pelo  diretor  do
ILEA/UFRGS. Sumiço do quadro que foi percebido pelos funcionários do local por volta das 14h50
do dia 22/06/2016, sendo que nada foi visto pelos seguranças e que não há filmagens da área.
Ausência  de  prejuízo  ao  patrimônio  da  UFRGS e  inexistência  de  elementos  probatórios  que
indiquem a autoria do possível crime previsto no artigo 155 do CP. Inexistência de linha plausível
apta a elucidar o caso. Homologação do arquivamento.

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

140. Processo: 1.29.000.000592/2017-42 Voto: 2228/2017 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  possível  prática  de  crime  de  falso  testemunho  em
reclamação trabalhista que tramitou no Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Alvorada/RS. CP, art. 342.
Afirmação da testemunha, acerca de eventual acidente de trabalho, de que teria visto o dedo do
reclamante sangrando em razão de corte ocorrido com garrafas, quando, na verdade, teria ele se
ferido em um pedaço de madeira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta do
depoimento da testemunha: "que o depoente não viu quando o reclamante se acidentou, apenas
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tendo visto que o reclamante estava com o dedo cortado, sendo que o acidente ocorreu quando o
reclamante trabalhava com garrafas". Ausência de claros indícios de má-fé ou vontade livre e
consciente de ludibriar o juízo. Entendimento de que, para a configuração do crime em questão, é
necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o que ela efetivamente sabe
sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº
1.29.003.000485/2015-22,  631ª  Sessão,  de  26/10/2015,  unânime.  Falta  de  justa  causa  para
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

141. Processo: 1.29.000.003198/2016-85 Voto: 2215/2017 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 possível crime contra a ordem tributária. Omissão de fato
gerador  e  lançamento  errôneo de informações na GFIP.  Lei  nº  8.137/90,  art.  1º.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Crédito tributário apurado no montante de R$ 6.576,07.
Consoante entendimento firmado pelo  Superior  Tribunal  de Justiça,  é aplicável  o princípio  da
insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00, nos termos
do disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: EREsp 1230325/RS, Terceira
Seção,  DJe  05/05/2015;  AgRg  no  RHC  54.568/SP,  Quinta  Turma,  DJe  15/05/2015;  HC
307.791/SP,  Quinta  Turma,  DJe  17/03/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe
11/02/2015. Ressalva do entendimento pessoal do Relator. Homologação do arquivamento.

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

142. Processo: 1.29.000.004105/2016-30 Voto: 2210/2017 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  suposta  ocorrência  de  furto  de  uma  câmera  de
monitoramento  da  agência  da  Caixa  Econômica  Federal  situada  na  Cidade Baixa,  em Porto
Alegre/RS. CP, art. 155. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De acordo com
laudo  pericial,  realizado  com  base  em  inspeção  visual  do  local,  levantamento  fotográfico,
verificação dos danos e busca de vestígios com possível vinculação ao fato ilícito, não foi possível
identificar  qualquer  suspeito  diretamente  envolvido  na  subtração  do  bem.  Fato  ocorrido  em
03/06/2015,  não  havendo  testemunha  ou  vestígio  material  que  possa  viabilizar  uma  linha
investigativa apta a desvendar a responsabilidade pela infração penal. Ausência de indícios 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

143. Processo: 1.29.020.000100/2016-08 Voto: 2352/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  anônima  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual se relata a ocorrência de contrabando de cigarros e eletrônicos,
tendo como lugar de depósito residência situada na Rua Maron, em Cachoeira do Sul/RS. Diz o
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representante que há movimentação todos os dias, entre 19h30 e 20h, de carros velhos com
placas adulteradas para buscar mercadorias no local indicado. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Comparecimento de agentes da Polícia Federal  ao local  descrito em pelo
menos quatro oportunidades, ocasiões em que não lograram verificar movimentações suspeitas
de veículos ou de pessoas. Inexistência de quaisquer evidências de atividade criminosa atual no
local apontado na representação anônima. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Falta 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

144. Processo: 1.30.001.000269/2017-48 Voto: 2214/2017 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 encaminhada pela Presidente da Comissão
de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro, por meio da qual relata que, no dia 28/11/2016, teriam sido exibidos no interior do
Colégio  Pedro  II,  Campus  São  Cristóvão  III,  filmes  supostamente  de  conteúdo  pornográfico.
Possível prática do crime previsto no art. 241-D ou 232 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e
do Adolescente).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ocasião em que a
instituição de ensino estava ocupada por estudantes que impediam o regular funcionamento da
escola e que os filmes ("Azul é a cor mais quente"  e "Hoje eu quero voltar sozinho") seriam
exibidos pelos próprios ocupantes sem a estipulação de controle etário. Notícia de que entre a
exibição  dos  dois  filmes  seria  desenvolvido  um  debate  sobre  questões  de  interesse  da
comunidade  LGBT,  com  a  participação  de  alunos,  ex-alunos  e  servidores  do  Campus,  não
havendo  qualquer  menção  de  circunstâncias  que  demonstrem eventual  conotação  sexual  do
evento  ou  satisfação  da  lascívia  dos  responsáveis  pela  ocupação.  Extração  de  cópia  para
remessa do feito ao Núcleo de Tutela da Educação da PR/RJ para adoção das providências
pertinentes no âmbito cível (ECA, art. 255). Homologação do arquivamento.

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

145. Processo: 1.30.001.000546/2017-12 Voto: 2354/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada em Sala de Atendimento ao Cidadão.
Despacho do Procurador da República oficiante: "tendo em vista que não se consegue sequer
compreender  aquilo  que  esta  descrito  na  representação  de  fl.  ("),  determino  seu  imediato
arquivamento". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação incongruente
que não  aponta  elementos  seguros  a  demonstrar  a  necessidade de  instauração  de inquérito
policial  ou  de investigação  por  parte  do  Ministério  Público.  Ausência  de  indícios  mínimos de
materialidade  e  de  autoria  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução.
Homologação do arquivamento.

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

146. Processo: 1.30.009.000015/2017-50 Voto: 2209/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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, na qual se relata que um ex-Delegado de Polícia Civil teria ajudado um
amigo a apagar sua ficha criminal nos bancos de dados públicos. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). De acordo com Relatório de Pesquisa SNP/SINAASSPA nº 207/2017, constam
informações  criminais  em  nome  da  pessoa  supostamente  beneficiada.  Dados  preservados.
Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

147. Processo: 1.30.015.000095/2016-83 Voto: 2077/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  apresentada  por  representante  de  uma
academia  de  ginástica  situada  no  município  de  Macaé/RJ,  na  qual  relata  que  uma  das
proprietárias  estaria  ocultando  os  verdadeiros  sócios  e  beneficiários  da  atividade  comercial.
Possíveis crimes de falsidade ideológica e contra a ordem tributária (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Oficiada, a Receita Federal do Brasil em Volta Redonda/RJ informou a abertura de procedimento
de fiscalização em 13/12/2016 em desfavor dos supostos proprietários da academia, bem como a
inexistência de indícios de sonegação quanto à sócia ora representante. Natureza material de
eventual delito tributário. Constituição definitiva de crédito não verificada. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

148. Processo: 1.30.019.000045/2016-66 Voto: 2067/2017 Origem: PROC.DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE 
N.FRIBURGO/TERESÓPOLIS-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  Juízo  da  Vara  Federal  Única  de
Teresópolis/RJ  para apurar  possível  prática dos crimes descritos nos arts.  343 e 344 do CP.
Advogado que teria dado, oferecido ou prometido quantia ou qualquer outra vantagem para que
uma testemunha fizesse afirmação falsa em juízo. Suposta coação no curso do processo. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relato da própria testemunha de que não lhe foi
oferecida qualquer vantagem indevida, tendo o advogado (ora investigado) apenas dito para que
não  comparecesse  à  audiência.  Inquirida,  essa  mesma  testemunha  afirmou  que  não  sofreu
qualquer tipo de ameaça, ainda que simbólica. Ausência de indícios de prática delitiva por parte
do  causídico.  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

149. Processo: 1.32.000.001273/2016-88 Voto: 2213/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  do  Conselho  Indígena  de  Roraima  em
desfavor de funcionária da Missão Caiua naquela unidade federativa, por suposta divulgação de
áudio em grupo de WhatsApp na tentativa de incriminar lideranças indígenas. Suposta prática do
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crime de calúnia, atingindo aqueles que fizeram a gestão do Convênio CIRR"FUNASA, no período
de  1996  a  2009.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Hipótese  em que  os
administradores  se encontram,  dentro  dos  limites  razoáveis,  sujeitos  a  críticas e  comentários
contrários  à  sua  gestão,  não  cabendo  ao  MPF  atuar  em  assuntos  de  ordem  meramente
administrativa, como a exoneração de servidores terceirizados dos DSEIs. Eventual ocorrência de
crime de ação penal privada. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

150. Processo: 1.33.000.000444/2013-71 Voto: 2121/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  falsidade
ideológica por parte de médico contratado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI),
que não estaria observando a jornada de trabalho pactuada (40 horas semanais). com vistas a
prestar também serviços em unidade de saúde municipal. CP, art. 299. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Hipótese em que não se vislumbrou a materialidade delitiva, pois a
forma de controle da jornada de trabalho no Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul (DSEI-
ISUL) não se dava através de cumprimento padrão de jornada de trabalho (como assinatura de
folha  de  ponto),  sendo  controlada  apenas  por  meio  de  cronogramas  de  atendimento,  com
benefícios de compensação de horas à equipe de saúde que se deslocava às aldeias indígenas.
Inocorrência, no caso concreto, de preenchimento de ficha de controle de ponto com dados falsos,
não  tendo  o  investigado  omitido  qualquer  informação relativa  ao cumprimento  da  jornada de
trabalho. Irregularidade verificada no cumprimento do horário. Trâmite de Inquérito Civil sobre os
mesmos fatos, buscando a responsabilização civil do investigado pelo não cumprimento, de forma
regular  e  compatível,  da  jornada  de  trabalho.  Eventuais  atos  de  improbidade  administrativa.
Ausência de indícios de documentos material ou ideologicamente falsos. Prática de estelionato
qualificado não caracterizada, porquanto, conforme informações prestadas pelo Coordenador do
DISEI-ISUL, os superiores do médico contratado, tinham conhecimento de que este exercia outra
atividade laboral. Homologação do arquivamento.

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

151. Processo: 1.33.000.002611/2016-61 Voto: 2079/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de
sonegação  previdenciária  por  parte  de  representantes  legais  de  empresa  (restaurante)
estabelecida no município de Florianópolis/SC. CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Informação do Juízo do Trabalho de que não há cálculos de liquidação,
visto que se encontra ainda em fase instrutória.  Ausência de constituição definitiva  do crédito
tributário.  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

152. Processo: 1.33.003.000045/2017-12 Voto: 2065/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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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 posto
de revenda varejista de combustíveis automotivos estabelecido no município de Içara/SC, que
deixou de apresentar, no prazo de 48 horas, o Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC),
relativo ao período de 05/10 a 05/11/2013. 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 no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

153. Processo: 1.33.003.000570/2016-49 Voto: 2287/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crimes de apropriação indébita e desobediência (CP, arts.
168 e 330). Sentença proferida em procedimento do Juizado Especial Cível, em trâmite na 2ª Vara
Federal de Criciúma, que condenou o Estado de Santa Catarina, o Município de Urussanga e a
União ao fornecimento gratuito do medicamento Janumet à parte requerente. Suposta apropriação
de  valores  fornecidos  pelo  Estado  de  Santa  Catarina  exclusivamente  para  a  compra  do
medicamento, bem como desobediência à ordem judicial para apresentação de documentação
que comprovasse a compra. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de
que o dinheiro fornecido pelo Estado de Santa Catarina foi de fato utilizado para a compra do
medicamento  Janumet,  tendo  sido  as  notas  de  compra  entregues  à  entidade  assistencial
responsável  pela  representação  jurídica  da  investigada.  Parte  que  sequer  ficou  sabendo  da
decisão  do  Juízo  determinando  a  apresentação  das  notas  no  prazo  de  05  (cinco)  dias.
Inocorrência do crime de apropriação indébita. Caso em que não se vislumbra intenção deliberada
de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime de desobediência não caracterizado. Falta
de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

154. Processo: 1.34.011.000075/2017-84 Voto: 2075/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata a possível  prática do crime de pedofilia por meio de postagem de
usuário  não  identificado na rede  mundial  de computadores.  Revisão  de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62, inc.  IV).  Indagação, no link indicado pela noticiante,  sobre onde seria possível
encontrar material de "pornografia infantil".  Carência de elementos de prova acerca da efetiva
prática de conduta típica que torne possível a apuração do fato no âmbito 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

155. Processo: 1.34.043.000251/2016-20 Voto: 2078/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  crime  contra  a  ordem
tributária  por  parte  de  representantes  de  empresa  sediada  no  município  de  Cotia/SP.  Lei  nº
8.137/90, art. 2º, inc. II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Notícia de falta de
recolhimento de imposto de renda na fonte sobre trabalho assalariado, trabalho sem vínculo de
emprego, bem como aluguéis e royalties pagos à pessoa física nos exercício de 2007 e 2008,
conforme  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais.  Natureza  formal  do  delito.  Pena  máxima
aplicável equivalente a 2 (dois) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva. CP, art. art.
109, inc. V. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

156. Processo: 1.35.000.000131/2017-72 Voto: 2074/2017 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 Corregedoria da Superintendência Regional
de Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Norte para apurar possível crime de invasão de
dispositivo informático pertencente à Universidade Federal de Sergipe. Representação formulada
por servidor da UFS afirmando que a página utilizada como meio de comunicação da instituição
em rede social foi acessada por pessoa não autorizada, que promoveu diversas alterações no
perfil, além postar a imagem do reitor, acompanhada de um texto por ele não assinado. CP, art.
154-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme relato de servidores da UFS
houve, na verdade, o uso indevido do terminal de computador da instituição por  pessoa não
autorizada,  que  teve  a  possibilidade  de  acessar  páginas  com  senhas  salvas,  de  sorte  que
qualquer  pessoa  que  esteve  na  sala  da  Assessoria  de  Comunicação  da  UFS pode  ter  feito
alterações naquela página. Gravação de imagens não realizada por câmeras existentes no local.
Ausência de elementos indicativos de uma linha plausível de investigação acerca da autoria do
ilícito. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

157. Processo: 1.35.000.000140/2017-63 Voto: 1995/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir representação na qual um cidadão cita um suposto projeto de
moradores de albergue, reclama de suas regras e menciona que juízes federais são beneficiários
do  programa.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Relatos  vagos,  de  difícil
compreensão, que não apontam elementos seguros a demonstrar a necessidade de instauração
de inquérito  policial  ou  de  investigação  por  parte  do  Ministério  Público.  Ausência  de indícios
mínimos  de  materialidade  e  de  autoria  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na
persecução. Homologação do arquivamento.

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

158. Processo: 1.35.000.001657/2016-99 Voto: 2080/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE
para apurar possível crime de sonegação de contribuições previdenciárias, verificada nos autos
de ação  trabalhista.  CP,  art.  337-A.  Revisão  de  arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Informação de que as Representações Fiscais para Fins Fiscais já encaminhadas compreendem
quase  a  totalidade  do  período  disposto  na  sentença  (maio/2005  a  janeiro/2012).  Tais  fatos,
contudo, estão abarcados por outros procedimentos investigatórios, remanescendo o período de
fevereiro/2012 a agosto/2013 não alcançado pelas referidas RFFPs. Valor sonegado estimado em
R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais). Aplicação do princípio da insignificância aos
débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00, nos termos do disposto no art.
20 da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: EREsp 1230325/RS, Terceira Seção, DJe 5/5/2015;
AgRg no RHC 54.568/SP,  Quinta  Turma,  DJe 15/5/2015;  HC 307.791/SP,  Quinta  Turma,  DJe
17/3/2015; AgRg no REsp 1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/2/2015. Ressalva do entendimento
pessoal do Relator. Homologação do arquivamento.

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

159. Processo: 1.20.000.001519/2016-32 Voto: 2361/2017 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 informação anônima sobre possível introdução de moeda
falsa na capital e no interior do Estado de Mato Grosso por três indivíduos que supostamente
ostentariam  padrão  de  vida  incompatível  com  suas  rendas.  CP,  art.  289,  §  1º.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligenciados os locais indicados, a informação policial
não  apontou  qualquer  indício  de  que  o  teor  da  notícia  anônima  fosse  verídico,  não  sendo
encontrado registro criminal que pudesse desabonar a idoneidade dos suspeitos. Fato descrito de
forma genérica e superficial. Ausência de elementos probatórios mínimos sobre a prática do delito.
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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Arquivamento)

160. Processo: 1.23.000.002773/2015-65 Voto: 2216/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o comunicante relata possível prática do crime descrito no art. 20 da Lei nº
7.716/89 ou no art. 140, § 3º, do CP, em virtude de artigo publicado na internet, de autoria de um
colunista  e  intitulado  "O  lixo  branco-azedo  tem  de  pagar  pelo  ataque"  racista  a  uma  atriz.
Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª
CCR). O fato de o crime ter sido cometido por meio da rede mundial de computadores, não atrai,
por  si  só,  a  competência  da Justiça  Federal.  Aplicação  do Enunciado  nº  50 (97ª  Sessão de
Coordenação,  de 11/05/2015).  Fato  que não indica a  ocorrência  de qualquer  ilícito  penal  em
prejuízo direto  a bens,  serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Inexistência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.
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161. Processo: 1.29.000.003990/2016-30 Voto: 2180/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  registro  de  ocorrência  na  Polícia  Federal,  na  qual  a
denunciante relata que estaria recebendo ameaças de morte, através do aplicativo WhatsApp,
praticadas  por  uma  pessoa  que  conheceu  no  Facebook.  Recebimento  da  promoção  de
arquivamento como declínio  de  atribuições  (Enunciado nº  32 da 2ª  CCR).  Narrativa  que  não
evidencia ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

162. Processo: JF/ES-0500290-33.2016.4.02.5002-
INQ

Voto: 2447/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito policial veiculando a ocorrência de possível crime de receptação (CP art. 180, § 6º).
Relato de que o representado possuía registro pelo crime de furto por ter subtraído baterias de
caminhão. Foi encontrado em sua residencia duas baterias que possuíam símbolo da Agência
Nacional de Telecomunicações " ANATEL. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª CCR). Diligência. Ofício da ANATEL que esclareceu que as mercadorias em questão não fazem
parte  de  seu  acervo  patrimonial,  e  que  a  logomarca  nelas  encontrada  se  refere  à
certificação/homologação necessária para tais tipos de equipamentos. 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

163. Processo: DPF/AM-00342/2001-INQ Voto: 2391/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90).
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA  OU  VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.  ENUNCIADO  Nº  28  DA 2ª  CCR/MPF.  ENUNCIADO  Nº  438  DO  STJ.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar desvio de recursos repassados pelo Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia a projeto de empresa, caracterizando vários crimes, dentre eles a prática de crimes
contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do procedimento com base na falta de efetivo interesse de agir, em decorrência da
prescrição  em  perspectiva  do  delito.  3.  Enunciado  nº  28  desta  2ª  CCR:  Inadmissível  o
reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em
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perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da
presunção de inocência. 5. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: É inadmissível a extinção da
punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  com  fundamento  em  pena  hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal. 6. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.

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

164. Processo: JF/CE-0000505-66.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 2383/2017 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 a prática de crime de roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º,
inc. I e II) cometido em desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " ECT. Relato de
que  três  indivíduos  não  identificados,  utilizando-se  de  um veículo  de  cor  prata  e  placa  não
identificada,  abordaram  um  carteiro  da  referida  empresa  que  estava  realizando  entregas  e
subtraíram encomendas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de
elementos suficientes da autoria delitiva pela inexistência de suspeitos, ausência de testemunha
ou pela falta de outros elementos técnicos formadores de convicção (fragmentos papiloscópicos,
imagens, vestígios biológicos, etc). Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual.  Arquivamento  que  não gera  coisa  julgada,  podendo as  investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

165. Processo: JF/CE-0000679-75.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 2418/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito policial. Possível ocorrência do crime de roubo (CP, art. 157). Representante que relata a
ocorrência de roubo de seu passaporte e de seus filhos menores, atribuído ao ex-companheiro e
pai  de  seus  filhos.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Depoimento  do
representado  que  informou  possuir  a  guarda  dos  filhos  por  meio  de  sentença  proferida  pela
Justiça  Estadual  do  Rio  grande  do  Sul  e  que  não  efetuou  o  possível  roubo,  sendo  que  os
passaportes dos seus filhos estão em sua posse e o que da representada esta com ela. Oficiada,
a 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha informou que a guarda provisória dos menores foram
deferida  ao  pai.  Ausência  de  ilegalidade  na  conduta  do  representado  de  estar  na  posse  do
passaporte de seus filhos, já que possui a guarda provisória dos menores. Inocorrência de crime.
Homologação do arquivamento.

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

166. Processo: JF/CE-0002194-82.2016.4.05.8100-
PIMP

Voto: 2443/2017 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 suposta pratica do crime descrito no artigo 241-B da Lei
nº 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente " ECA). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art. 62, inc. IV). Diligências. Após o pedido de quebra do sigilo do conteúdo da página, o facebook
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informou que a conta foi desativada e não haveria dados a serem fornecidos. Impossibilidade de
identificação dos dados dos responsáveis pela página. Existência da materialidade delitiva, porém
ausência de indícios mínimos de autoria. Esgotamento, sem êxito, dos meios de identificação dos
possíveis  autores.  Carência  de  justa  causa  para  a  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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

167. Processo: JF/CE-0008498-73.2011.4.05.8100-
INQ

Voto: 2437/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO CRIME PREVISTO  NO ART.  241-A DA LEI  Nº  8.069/90.
DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DE PORNOGRAFIA INFANTIL EM REDE SOCIAL. PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO ANCORADA NA AUSÊNCIA DE AUTORIA. REVISÃO (CPP, ART. 28). FATO
AINDA NÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE APURADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 29 DESTE COLEGIADO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial
instaurado  para  apurar  suposto  crime previsto  no  art.  241-A da  Lei  nº  8.069/90  (Estatuto  da
Criança e do Adolescente), tendo em vista divulgação em sítio de relacionamento na Internet de
fotografias  contendo  pornografia  infantil.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do apuratório, entendendo exauridas as pistas e meios de investigação capazes de
determinar  a autoria do crime. 3.  Discordância do Juiz Federal  que entendeu não terem sido
esgotadas as diligências necessárias para elucidar os fatos, uma vez que foi afastado sigilo de
dados de somente um dos IP"s utilizados nos acessos à página. 4. Remessa dos autos a esta 2ª
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  (art.  62,  inc.  IV,  da  Lei  Complementar  nº  75/93).  5.  O
arquivamento do caderno investigativo se revela  prematuro,  nos moldes da Orientação nº 29
deste  Colegiado,  existindo  diligências  que  devem  ser  efetuadas,  por  cautela,  para  melhor
elucidarem o crime noticiado, a fim de afastá-lo, com segurança, ou dar cabo à ação penal. 6. Não
se vislumbra nos autos a quebra do sigilo dos dados dos demais IP"s usados para acessar a
página de relacionamento, dentre os quais o IP que foi utilizado para criar o e-mail do proprietário
do perfil na página de relacionamento. 7. Logo, verifica-se que os fatos ora investigados ainda não
estão  bem  delimitados  e  contornados,  havendo,  no  atual  estágio,  indícios  de  autoria  e
materialidade do crime noticiado, pelo que se mostra recomendável a adoção de medidas para
instruir adequadamente o feito. 8. Não homologação do arquivamento, com designação de outro
Membro do MPF para prosseguir na persecução.

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

168. Processo: JF-CPS-0013681-45.2014.4.03.6105-
REPCR

Voto: 2351/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 5ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
CAMPINAS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, §3º) E
USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304). REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62,
IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
ORIENTAÇÃO Nº 69 DESTE COLEGIADO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar os crimes
de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º) e uso de documento falso (CP, art. 304), tendo em
vista que os investigados teriam se valido de exames médicos falsos para obtenção de benefícios
previdenciários. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por não
vislumbrar  a ocorrência de fraude contra  a autarquia  federal,  sobretudo porque os benefícios
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(concernentes  a  três  investigados)  teriam sido  concedidos  por  razões  médicas  específicas  e
diferentes da contestada nos autos,  não havendo nexo causal entre os laudos suspeitos e a
concessão  dos  benefícios.  3.  O  Juízo  Federal,  por  sua  vez,  discordou  da  manifestação  do
parquet, entendendo ser prematuro o arquivamento dos autos sem as informações provenientes
do INSS relativas aos outros investigados. 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, as diligências não foram esgotadas, haja vista que não
constam dos autos a documentação dos exames periciais realizados pelo  INSS relativos aos
demais cinco investigados, visando verificar se não houve o recebimento irregular de benefício
previdenciário.  6.  Não homologação do arquivamento.  Devolução dos autos à  origem para  o
prosseguimento das investigações pelo mesmo Ofício, nos moldes do Enunciado n° 69 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá. A advogada Fabíola Emilin Rodrigues (OAB: 146725/SP) acompanhou a sessão. 

169. Processo: JF-DF-0035411-65.2016.4.01.3400-
INQ

Voto: 2334/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE COMÉRCIO E TRÁFICO DE ARMAS DE FOGO
(LEI 10.826/03, ARTS. 17 E 18). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO JÁ HOMOLOGADA POR
ESTA 2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,
ART. 28 C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. REMESSA DIRETA. POSSIBILIDADE. CF, ART. 129, I;
LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV;  CPP,  ART.  28.  INTERPRETAÇÃO  SISTEMÁTICA.  NÃO
CONHECIMENTO  DA  REMESSA.  REITERAÇÃO  DOS  EXATOS  TERMOS  DA  DECISÃO
PROFERIDA NA 635ª SESSÃO ORDINÁRIA. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto
crime de comércio e tráfico de armas de fogo (arts. 17 e 18 da Lei nº 10.826/03), em razão de
anúncio publicado na internet de vendas de armas de fogo no Brasil e Mercosul. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito policial, por não vislumbrar linha
investigatória viável para identificação de materialidade e autoria. 3. Por decisão unânime, este
Colegiado,  acolhendo  os  fundamentos  invocados  pela  Procuradora  oficiante,  homologou  o
arquivamento, nos termos do Voto nº 725/2016, proferido na 635ª Sessão Ordinária, realizada em
15/02/2016. 4.  Devolvidos os autos à origem, o  MPF os encaminhou à Justiça Federal,  para
providenciar seu arquivamento físico, tendo o Juiz Federal discordado do procedimento adotado,
ressaltando  que  "o  pedido  de  arquivamento  deve  ser  dirigido  diretamente  ao  magistrado,
autoridade  que  detém,  única  e  exclusivamente,  competência  para  determinar  ou  não  o
arquivamento do inquérito policial. ["] De igual modo, não há previsão na Lei Completar n 75/93 de
que  as  Câmaras  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal  promovam  o
arquivamento direto do inquérito policial" 5. A presente remessa não merece ser conhecida. Há
que se ressaltar, desde logo, a possibilidade jurídica inconteste de a promoção de arquivamento
de inquérito policial pelo órgão ministerial ser submetida diretamente à 2ª CCR para homologação.
6. A interpretação do art. 28 do CPP não pode ser meramente literal. Deve-se proceder a uma
interpretação sistemática que leve em conta não apenas o previsto no referido dispositivo legal,
também o quanto previsto no art. 129, inc. I, da CF, no art. 62, IV, da LC nº 75/93 e na Orientação
Conjunta  n°  01/2015.  7.  Afigura-se,  pois,  juridicamente  plausível  e,  mesmo,  inarredável,  o
conhecimento por esta Câmara de Coordenação e Revisão Criminal, para fins de homologação,
de promoção de arquivamento formulada nos autos de inquérito policial. 8. Não conhecimento da
presente remessa, reiterando os termos da decisão proferida por esta 2ª CCR na 635ª Sessão
Ordinária, realizada em 06/06/2016.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.
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170. Processo: JF/MOC-0000713-
39.2017.4.01.3807-INQ

Voto: 2469/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de dano qualificado (CP, art. 163, § único, inc. III),
tendo em vista tentativa de arrombamento na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT,
que resultou na quebra de vidro da porta da referida agência. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências realizadas não foram capazes de identificar  os autores do
crime. Não há imagens do delito, pois o circuito de câmeras da agência alvo da tentativa de furto
não possui câmeras no local do arrombamento. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

171. Processo: JF/MOC-0007012-
66.2016.4.01.3807-NOTCRI

Voto: 2413/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Noticia proveniente da Justiça
do Trabalho informando que a reclamante recebeu cinco parcelas do seguro desemprego mesmo
exercendo atividade remunerada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Vínculo
empregatício não reconhecido pela Justiça do trabalho,  não havendo que se falar  em fraude.
Indícios de atividade autônoma. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

172. Processo: JF/PR/CAS-5007662-
53.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2278/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS
(ART. 334-A, DO CP). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 DO CPP). ORIENTAÇÃO
Nº 25/2016. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA
DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para
apurar a prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, do CP), em razão da apreensão de 109
maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira  em  poder  dos  investigados.  2.  A Procuradora  da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância do Magistrado. 4. Segundo a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016,
procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando de cigarros,  quando a
quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela
diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao
contrabando de vulto,  ressalvada a reiteração da conduta.  5.  Na hipótese,  verifica-se que os
investigados parecem ser contumazes na prática delitiva, já que possuem onze procedimentos
administrativos  pela  mesma  prática  delitiva.  6.  Designação  de  outro  membro  do  MPF  para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.
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173. Processo: JF/PR/CUR-5034278-
80.2016.4.04.7000-TERCIR -
Eletrônico 

Voto: 2323/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: Termo circunstanciado. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330) imputado a representante
legal de pessoa jurídica privada. Descumprimentos reiterados a 03 (três) ordens emanadas por
Juiz  Federal,  no  bojo  de  ação  judicial.  MPF:  promoção  de  arquivamento  do  apuratório  com
amparo na não ocorrência do delito, nos moldes do Enunciado nº 61 desta 2ª CCR. Discordância
do Magistrado, que entendeu ser o Enunciado deste Órgão Revisor contrário ao ordenamento
jurídico, já que o art. 330 do CP não faz previsão aos requisitos ali declinados. Remessa dos
autos  a  este  Colegiado  (art.  28  do  Código  de  Processo  Penal  cc.  o  art.  62,  inc.  IV,  da  Lei
Complementar  nº  75/93).  Na  primeira  ordem,  o  investigado  foi  intimado  pessoalmente,  não
constando  da  intimação,  porém,  a  advertência  de  que  o  descumprimento  da  determinação
caracterizaria  o  crime  de  desobediência.  Na  segunda,  o  investigado  não  foi  intimado
pessoalmente e  houve previsão de multa no ofício de intimação. Na terceira,  foi  intimada da
ordem a esposa do investigado, que não foi intimado pessoalmente. Aplicação do Enunciado nº 61
desta 2ª Câmara ("Para a configuração do crime de desobediência, além do descumprimento de
ordem legal de funcionário público, é necessário que não haja previsão de sanção de natureza
civil, processual civil e administrativa, e que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu
não cumprimento caracteriza crime."). Precedente, ainda, do Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no Resp: 1477718 DF 2014/0221302-9, T - Sexta Turma, Data da Publicação: Dje 27/02/2015).
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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

174. Processo: JF/PR/PGUA-5003054-
71.2014.4.04.7008-IP - Eletrônico 

Voto: 2315/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PARANAGUÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  INSERÇÃO  DE  INFORMAÇÕES  FALSAS  NA  DECLARAÇÃO  DE
IMPORTAÇÃO (CP, ART. 299). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV).
INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível prática do
crime previsto no artigo 299 do Código Penal, tendo em vista que 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.  2.  O  Procurador  da  República  promoveu  o
arquivamento  dos  autos  por  entender  que  não foi  produzido  qualquer  elemento  de prova  da
interposição fraudulenta de terceiros na importação, mas apenas a presunção de sua ocorrência
sob a justificativa de não comprovação da origem e disponibilidade dos recursos empregados na
operação. Aduziu que não houve demonstração do dolo e que o próprio direito administrativo foi
suficiente para proteção do bem jurídico tutelado, já que a Receita Federal aplicou a pena de
perdimento da mercadoria apreendida, que só foi liberada judicialmente mediante prestação de
garantia. 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 da não ocorrência de crime, da presença de causa excludente da ilicitude
ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 4. In casu, como bem demonstrado
pelo Juízo Federal, há indícios suficientes da prática de interposição fraudulenta, tanto no que
concerne a própria composição da empresa, quanto a sua forma de operar, aptos a justificar o
prosseguimento  da  persecução  penal,  no  que  o  arquivamento  mostra-se  prematuro.  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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
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de Araújo Sá.

175. Processo: JF/PR/UNI-5002072-
68.2016.4.04.7014-RPCR - Eletrônico

Voto: 2279/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UNIÃO DA VITÓRIA

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). TRIBUTOS NÃO
RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALORES  SUPERIORES  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.
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 (6.460 óculos), desacompanhadas de documentação comprobatória de sua regular
importação,  com  ilusão  do  pagamento  dos  tributos  devidos  no  valor  de  R$  14.702,13  (R$
10.651,19 descontando os valores referentes ao PIS/PASEP e CONFINS). 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da insignificância ao
caso, pelo fato de que o valor dos tributos evadidos ser inferior a R$ 20.000,00. 3. Discordância
do Juiz Federal, que entendeu inaplicável o princípio da insignificância uma vez que o valor dos
tributos iludidos somavam o total de R$ 14.702,13 e mesmo descontados o valor do PIS/PASEP e
CONFINS chegava a monta de R$ 10.651,19. 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 ao valor ultrapassar o parâmetro fixado pela lei. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

176. Processo: JFRS/SLI-5002480-
74.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 2504/2017 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.  CONTRABANDO  DE  MIRA  PARA  ARMA  DE  PRESSÃO.
ARQUIVAMENTO BASEADO NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ANTE O
ÍNFIMO VALOR DO TRIBUTO ELIDIDO.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93). INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ARQUIVAMENTO INADEQUADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito policial instaurado
em razão da apreensão de uma mira para arma de pressão introduzida clandestinamente em
território  nacional  pelo  investigado.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do procedimento aplicando o princípio da insignificância, tendo em vista o ínfimo
valor  das  mercadorias  (R$  242,69).  3.  Discordância  do  Magistrado,  visto  que  os  dispositivos
ópticos de pontaria possuem sua importação controlada, devendo sua internalização no território
nacional obedecer a normas específicas da legislação. 4. Os dispositivos ópticos de pontaria são
produtos controlados,  cuja  importação encontra-se disciplinada no art.  183 do Decreto-Lei nº.
3.665/2000. Tal dispositivo prevê a necessidade de autorização prévia do Exército para validar a
introdução dessas mercadorias no País. 5. Assim, a inexistência dessa autorização, legalmente
prevista,  caracteriza  o  crime  de  contrabando.  6.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério
Público Federal para dar prosseguimento às investigações.

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

177. Processo: JFRS/SLI-5003746-
96.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 2502/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO  CRIMINAL.  CONTRABANDO  DE  ARMA  DE  PRESSÃO  E  MUNIÇÃO.
ARQUIVAMENTO BASEADO NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ANTE O
ÍNFIMO VALOR DO TRIBUTO ELIDIDO.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93). INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ARQUIVAMENTO INADEQUADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES.  1.  Representação  criminal
instaurada  em  razão  da  apreensão  de  uma  arma  de  pressão  e  munição  introduzida
clandestinamente em território nacional pelo investigado. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do procedimento aplicando o princípio da insignificância, tendo em vista
o ínfimo valor das mercadorias (R$ 261,54). 3. Discordância do Magistrado, visto que a arma em
questão  tem  sua  importação  controlada,  devendo  sua  internalização  no  território  nacional
obedecer  a  normas  específicas  da  legislação.  4.  As  armas  de  ar  comprimido  são  produtos
controlados, cuja importação encontra-se disciplinada no art. 183 do Decreto-Lei nº. 3.665/2000.
Tal dispositivo prevê a necessidade de autorização prévia do Exército para validar a introdução
dessas mercadorias no País.  5.  Assim,  a inexistência dessa autorização, legalmente prevista,
caracteriza o crime de contrabando. 6. Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de
contrabando de arma de pressão. Precedentes do STJ (AgResp 201401498871, Rogerio Schirtti
Cruz, STJ - Sexta Turma, DJE 28/08/2016 e AgRg no REsp 1479836/RS, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016) e desta 2ª CCR (Processo n°
1.31.000.000525/2014-27,  Voto  n°  8061/2014,  Sessão  n°  611,  de  10/11/2014,  unânime).  7.
Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  às
investigações.

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

178. Processo: JF-SAN-0009612-02.2016.4.03.6104-
INQ

Voto: 2408/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

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

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

179. Processo: JF-SJC-0000632-26.2013.4.03.6119-
INQ

Voto: 2319/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 3ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90,
ARTS.  1º,  I  E  2º)  E  313-A DO  CP.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO  JUÍZO.
REVISÃO (CPP,  ART.  28).  PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.
ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR  NAS INVESTIGAÇÕES.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar a prática de crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, arts. 1º, I e 2º), tendo em
vista que sociedade empresária teria praticado indevida compensação tributária com a utilização
de terceiros em 2006, além da indevida exclusão de débitos tributários dos sistemas da Receita
Federal  e  alterações  cadastrais  indevidas,  ocorridos  no  ano  de  2008  (CP,  art.  313-A).  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento com base na falta
de  efetivo  interesse  de  agir,  em  decorrência  da  prescrição  em  perspectiva  do  delito.  3.
Discordância do Juiz Federal. 4. Enunciado nº 28 desta 2ª CCR: Inadmissível o reconhecimento
da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os
primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência.
5. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou
sorte  do processo penal.  6.  Designação de outro  membro do Ministério Público Federal  para
prosseguir nas investigações.

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

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

Voto: 2579/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  169  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP CC.  O  ART.  62,
INCISO IV, DA LC Nº 75/93). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À ESPÉCIE.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial  que foi instaurado para apurar suposta prática de
contrabando (CP, art. 334-A), tendo em vista apreensão, em poder do investigado, de 169 maços
de cigarros  de  procedência  estrangeira,  desacompanhados da  correspondente  documentação
fiscal, apta a comprovar a regular importação. 2. O Procurador da República oficiante, promoveu o
arquivamento  dos  autos  por  entender  aplicável  ao  caso  o  princípio  da  insignificância.3.
Discordância da Magistrada Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal cumulado com o art. 62, inc.
IV,  da  Lei  Complementar  nº  75/93.  5.  Arquivamento  inadequado.  6.  A natureza  do  produto
(cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à
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saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 7.
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. 8. No caso presente, observada a norma de regência, não se revela viável
o arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida
169 (cento e sessenta nove) maços de cigarros supera a 153 (cento e cinquenta e três) maços. 9.
Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à
persecução penal.

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

181. Processo: PRM/SJR-3409.2015.000130-6-INQ Voto: 2417/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Famílias recebendo benefício
do  bolsa  família  indevidamente.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências. Benefícios concedidos regularmente. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

182. Processo: DPF-UDI-00100/2015-INQ Voto: 2316/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES
(ARTS. 35 C/C 40, I DA LEI 11.343/06) E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA
LEI 10.826/03). REVISÃO DO DECLÍNIO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV. C/C 28 DO CPP). DECLÍNIO
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO
À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar os crimes de associação
para o tráfico internacional de entorpecentes e comércio ilegal de arma de fogo, tendo em vista
que operação da policia federal desarticulou quadrilha que internalizava drogas da Bolívia e as
revendia em diversos estados da Federação. 2. No caso, o presente inquérito foi instaurado para
apurar a conduta de investigado que adquiria as drogas e as revendia no Triangulo Mineiro e sul
do estado de Goiás. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuição,
entendendo que  apesar  de  os  contatos  realizados  pelo  investigado  envolverem membros  de
organização  criminosa  que  praticava  tráfico  internacional  de  drogas  e  armas,  os  elementos
trazidos  aos  autos  demonstram  que  o  tráfico  de  entorpecentes  e  de  armas  realizados  pelo
indiciado em conjunto com a organização criminosa tinham natureza interna. Remessa dos autos
a 2ª CCR. 4. Declínio prematuro. 5. Os elementos carreados aos autos indicam que o indiciado
tinha ligação com diversos membros da organização criminosa, fornecendo armas, subornando
policiais  para  encobrir  as  atividades da  quadrilha,  além de  ter  conhecimento  sobre  aspectos
internos da organização, sendo possível vislumbrar se tratar de um tentáculo da organização que
internalizava  entorpecentes.  6.  Dessa  forma,  mister  delimitar  o  real  papel  do  investigado  na
atividade da organização criminosa, no que demonstra-se prematuro o declínio de atribuição ao
Ministério Público Estadual no atual estágio da persecução penal. 7. Quanto ao crime de comércio
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ilegal de arma de fogo, em razão da conexão probatória, necessária aplicação da súmula nº 122
do STJ "Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de
competência  federal  e  estadual,  não  se  aplicando  a  regra  do  art.  78,  II,  "a",  do  Código  de
Processo Penal." 8. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir
na persecução penal.

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

183. Processo: 1.30.001.005388/2016-14 Voto: 2280/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITO TRABALHISTA (CP, ART. 203). NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de fato instaurada para apurar o crime de
frustração de direito trabalhista (CP, ART. 203) operado pela retenção indevida de CTPS pelo
empregador,  a  fim  de que  o trabalhador  renunciasse  determinados direitos  trabalhistas.  2.  O
Procurador da República oficiante declínio de atribuições quanto ao crime de frustração de direito
trabalhista  (CP,  art.  203),  por não vislumbrar  indícios da prática de crime de competência  da
Justiça  Federal.  3.  Os  autos  foram  remetidos  à  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do
Ministério Público Federal  para fins de revisão.  4.  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. 5. 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. 6. Não homologação do declínio de atribuições.

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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

184. Processo: 1.36.001.000256/2015-93 Voto: 2283/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. OMISSÃO DE REGISTROS NA CTPS (ART. 297, §4º DO CÓDIGO PENAL).
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  ENUNCIADO  27  DESTA  2ª  CÂMARA.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO
PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a
suposta prática do crime previsto no art. 297, § 4º do Código Penal. Omissão de registros em
Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  "  CTPS,  por  empregador,  para  eximir-se  do
cumprimento  de  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias.  2.  O  Procurador  da  República
promoveu o declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual por entender que a competência
para processar e julgar o crime é da Justiça Estadual.  3. 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".  4.  Recentes
precedentes  do  STJ,  Terceira  Seção:  CC  139.401/SP,  DJe  16/11/2015;  CC  133.832/SP,  DJe
01/10/2015;  CC  135.200/SP,  DJe  02/02/2015;  CC  127.706/RS,  DJe  03/09/2014.  5.  Não
homologação do declínio  de atribuições e designação de outro  membro do Ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.
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185. Processo: 1.03.000.001838/2016-29 Voto: 2313/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  ELEITORAL  (CE,  ART.  350).  MPF:  ARQUIVAMENTO  POR
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93, ART. 62, INC. IV. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1.Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar
crime eleitoral consistente na inserção de declaração falsa para fins eleitorais (CE, art. 350). 2.
Consta dos autos que o investigado teria declarado endereço falso perante a Justiça Eleitoral. A
fim de verificar a veracidade da informação, foi  efetuada diligência por Oficial  de Justiça,  que
certificou nos autos que o eleitor não residia no local informado e que não seria conhecido pela
vizinhança. Após requisição do Juízo Eleitoral, a Polícia Civil obteve declaração do investigado
que afirmou residir no local há 2 anos. 3. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento
do apuratório entendendo não haver materialidade delitiva. 4. O magistrado, por sua vez, ante a
divergência  de  informações  e  a  possibilidade  de  diligências  complementares,  entendeu
improcedente o arquivamento dos autos. Remessa à 2ª CCR. 5. Somente após o exaurimento das
diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir,
sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer,
de forma segura, o arquivamento do processo. 6. No caso, além da divergência de informações,
verifica-se a ausência de qualquer prova documental apta a demonstrar que o investigado de fato
reside no endereço declarado. 7.  Assim, existindo diligências passíveis de melhor elucidar  os
fatos, prematuro o arquivamento do presente caderno apuratório. 8. Designação de outro membro
do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

186. Processo: 1.26.002.000310/2016-18 Voto: 2277/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  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
notícia de fato instaurada para apurar o crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A),  praticada por  sociedade empresária  em desfavor  de sua funcionária.  2.  O Procurador  da
República oficiante,  com arrimo na natureza material  do crime e na ausência  de constituição
definitiva do crédito tributário, promoveu o arquivamento dos autos, realçando incidir, na espécie,
a Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. 3. 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. 4. 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.  5.  No  caso,  há  indícios  suficientes  do
cometimento do crime de apropriação indébita previdenciária, no que o arquivamento mostra-se
prematuro. 6. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 
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Homologação do Declínio de atribuição

187. Processo: DPF/AM-00663/2015-INQ Voto: 2481/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/06, art.
33  c/c  art.  40,  inc.  V).  Relato  de  que  o  indiciado  teria  remetido  encomenda,  na  agência  de
Correios  de  Manaus/AM  para  Mirandópolis/SP,  contendo,  em  seu  interior,  substância
entorpecente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Inexistência de indícios
de  internacionalidade  na  conduta  encetada.  Remessa  interna.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a investigação do
feito. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

188. Processo: DPF/CE/JN-00265/2016-INQ Voto: 2396/2017 Origem: GABPRM3-CCLVL - 
CELSO COSTA LIMA VERDE LEAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de posse irregular de cartuchos de munição de uso permitido (Lei
nº 10.826/03, art. 14). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Munições  encontradas  no  interior  da  residência  do  investigado.  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Estatuto
do Desarmamento não modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes ali
previstos, que continua sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT), salvo quanto ao
tipo previsto no art.  18 (tráfico internacional de arma de fogo).  Inexistência de ofensa a bem,
serviço ou interesse direto e  específico da União,  de suas entidades autárquicas ou de suas
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

189. Processo: 1.17.000.000522/2017-13 Voto: 2347/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão, em razão de ameaças (CP,
art.  147)  proferidas  contra  o  Secretario  de Segurança  Pública do Espírito  Santo.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bem, serviço
ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas
públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

190. Processo: 1.17.000.002028/2016-02 Voto: 2312/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato. Denuncia anônima encaminhada por meio da Sala de Atendimento do Cidadão
relatando que vereadora de Cariacica/ES estaria se apropriando de parte do vencimento de seu
assessor.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR).  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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

191. Processo: 1.22.012.000004/2017-92 Voto: 2275/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
DIVINÓPOLIS-MG

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

Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar possíveis ilegalidades cometidas por servidor de hospital
público estadual. Uso de veículo público para fins particulares e ameaça a outros funcionários.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

192. Processo: 1.23.000.001015/2016-19 Voto: 2472/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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 meio da rede
mundial  de  computadores.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR/MPF).  Insulto
praticado contra pessoa determinada, consubstanciada em mensagens de cunho racial através da
rede social Facebook. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a investigação do feito. 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

193. Processo: 1.23.008.000639/2016-31 Voto: 2338/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  via  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Possível  crime  de  uso  de
documento falso (CP, art. 304). Relatos de que houve troca de identidade e uso de pseudônimo
por  parte  do  representado,  que  também  é  apontado  como  responsável  pela  falsificação  de
procuração a qual lhe deu poderes para receber a aposentadoria do pai, ora representante, e
realizar a venda de imóvel rural de propriedade deste. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.
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194. Processo: 1.24.002.000161/2012-38 Voto: 2322/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. 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).  Crédito  tributário  constituído  em desfavor  do  investigado,  com
denuncia oferecida pela prática de crime contra a ordem tributária. Contudo, a sonegação em tela
se deu antes da vigência da Lei nº 12.683/2012 (9 de julho de 2012) quando a partir dessa data se
considerou  possível  que  o  crime  de  sonegação  tributária  fosse  o  delito  antecedente  ao  de
lavagem de dinheiro. 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. No caso, as investigações denotam, ainda, que o investigado participaria de esquema de
agiotagem e  empréstimos fraudulentos,  ou  seja,  crimes de  competência  da Justiça  Estadual.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

195. Processo: 1.25.000.000413/2017-16 Voto: 2385/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  por  meio  de  manifestação  em  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.
Supostos  crimes  contra  a  economia  popular  (Lei  nº  1.521/51,  art.  2º)  praticado  mediante  o
exercício  de  atividade  denominada  "pirâmide  financeira".  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Fraude conhecida como "pirâmide", que envolve a permuta
de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem que qualquer produto ou
serviço seja, efetivamente,  entregue. Incidência do Enunciado nº 498 da Súmula do Supremo
Tribunal  Federal  (Compete  a  justiça  dos  estados,  em ambas  as  instâncias,  o  processo  e  o
julgamento dos crimes contra a economia popular). Ausência de atividade bancária a configurar
crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, art. 1º). Prejuízo que foi suportado por
particulares. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (CC 121146/MA, Terceira Seção, DJe de
25.06.2012). Situação que não se assemelha aos precedentes desta Câmara Criminal, nos quais
se entendeu pela atribuição do Ministério Público Federal (Processo nº 1.17.000.002035/2013-53,
Voto nº 2036/2014, Rel. Raquel Elias Ferreira Dodge, Sessão nº 594, julgado em 20.03.2014;
Processo nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 8032/2014, Rel. José Osterno Campos de Araújo,
Sessão  nº  611,  julgado  em  10.11.2014).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.

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

196. Processo: 1.25.006.000015/2017-40 Voto: 2467/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de ameça (art.  147) e lesão corporal (art.  129). Relato de que
parente de falecida estaria cometendo fraudes na compra e venda de terras do de cujus, vindo a
proferir ameaças e ofensas a outros integrantes da família. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Questão que envolve patrimônio de pessoas particulares e
o cartório do município. 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

197. Processo: 1.25.008.000098/2017-57 Voto: 2376/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de fato instaurada por meio de denúncia sigilosa formulada na Sala de Atendimento ao
Cidadão. Supostos crimes contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º) e estelionato (CP,
art. 171, caput) praticados mediante o exercício de atividade denominada "pirâmide financeira".
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Fraude conhecida como
"pirâmide",  que  envolve  a  permuta  de  dinheiro  pelo  recrutamento  de  outras  pessoas  para  o
esquema, o que caracterizaria a origem ilícita dos ganhos financeiros auferidos pelo noticiado.
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).  Precedente do Superior Tribunal de Justiça (CC 121146/MA, Terceira Seção, DJe de
25.06.2012). Situação que não se assemelha aos precedentes desta Câmara Criminal, nos quais
se entendeu pela atribuição do Ministério Público Federal (Processo nº 1.17.000.002035/2013-53,
Voto nº 2036/2014, Rel. Raquel Elias Ferreira Dodge, Sessão nº 594, julgado em 20.03.2014;
Processo nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 8032/2014, Rel. José Osterno Campos de Araújo,
Sessão  nº  611,  julgado  em  10.11.2014).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.

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

198. Processo: 1.27.000.000380/2017-30 Voto: 2281/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: MATÉRIA: Noticia de fato instaurada para apurar possíveis crimes praticados em detrimento de
menor  de  idade  por  meio  de  redes  sociais.  Aliciamento  de  menores  e  compartilhamento  de
conteúdo impróprio envolvendo criança via grupo de whatsapp. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  "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). Participou da votação Dr. José Adonis
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Callou de Araújo Sá.

199. Processo: 1.29.000.000795/2017-39 Voto: 2273/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime previsto no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003, art. 102). Manifestação
anônima encaminhada ao MPF através da Sala de Atendimento ao Cidadão relatando exploração
econômica de idoso com conivência de funcionários do Banco do Brasil. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse
direto  e específico  da União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

200. Processo: 1.29.000.003653/2016-42 Voto: 2423/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, inc. II). Representante relata que após
obter  financiamento  de  imóvel  mediante  o  programa  "Minha  Casa,  Minha  Vida",  o  alugou
informalmente à representada. Ainda, a representante alega ter sido vítima de estelionato após a
quitação do  financiamento,  já  que a inquilina teria  vendido o  referido imóvel  utilizando-se de
procuração  falsa.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).
Ausência  de  ofensa  a  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  ou  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio.

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

201. Processo: 1.30.001.000512/2017-28 Voto: 2422/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar situação de violência no bairro. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

202. Processo: 1.30.001.000911/2017-99 Voto: 2350/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) e de favorecimento da
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prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável
(CP, art. 218-B). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Fatos
relatados de forma vaga e genérica que não apresenta nenhuma conduta ilícita praticada em
detrimento  de  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 ao Ministério Público Estadual.

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

203. Processo: 1.30.019.000066/2016-81 Voto: 2403/2017 Origem: PROC.DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE 
N.FRIBURGO/TERESÓPOLIS-RJ

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar a prática do delito previsto no art. 330 do CP, em razão do
não  fornecimento  de  medicamentos  fixados  judicialmente  a  particular.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Fornecimento de responsabilidade de secretária municipal
de saúde. 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

204. Processo: 1.32.000.000248/2017-68 Voto: 2348/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inc. I), decorrente de
cobrança de dívida realizada pela vítima contra o suposto autor do crime. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Delito praticado entre particulares. 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

205. Processo: 1.34.001.002021/2017-72 Voto: 2388/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Sítio  da  internet  estaria  oferecendo
empréstimos como factoring, recebendo o valor da documentação e não retornando o contato
com o cliente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposto crime
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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.
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206. Processo: 1.34.001.002023/2017-61 Voto: 2460/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão, em razão de ameaças (CP,
art. 147) recebidas pela representante por meio do do aplicativo Whatsapp. Revisão de declínio
de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Ameaça  praticada  contra  particular.
Ausência  de  ofensa  a  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  ou  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições.

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

207. Processo: 1.34.015.000057/2017-62 Voto: 2344/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis irregularidades cometidas em concurso público
do município de Urupês/SP. Conduta que configura crime de estelionato (CP, art. 171), uma vez
que tal certame municipal foi realizado em 2003, data em que ainda não havia um tipo penal
específico para fraudes em concurso público. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
desta 2ª CCR/MPF). A análise dos autos, não demonstra, até o presente momento, 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

208. Processo: 1.34.024.000018/2017-56 Voto: 2486/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OURINHOS-SP

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposta ocorrência dos delitos de falsidade ideológica (CP,
art. 299) e estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Relatos de que o investigado teria realizado,
de modo fraudulento, sua inscrição como carpinteiro autônomo junto ao Município de Campos
Novos Paulista/SP,  com o fim de obter  vantagens assistenciais  e previdenciárias.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Da análise dos autos, observa-se
que não houve nenhum tipo de fraude, consumada ou tentada, contra o INSS, estando os fatos
restringidos à esfera municipal.  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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

209. Processo: 1.35.000.000109/2017-22 Voto: 2324/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de invasão de dispositivo informático (CP, art. 154-A). Relato do
representante de que indivíduo não identificado teria hakeado sua conta no facebook. 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

210. Processo: 1.28.000.000958/2016-30 Voto: 2419/2017 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 contra a honra praticado por empresa de comunicação contratada
por  sindicato  de  servidores  da  Polícia  Federal  contra  particular.  Publicação  de  informações
inverídicas  sobre  preso  estrangeiro.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).
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. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

211. Processo: DPF/MS-0049/2016-INQ Voto: 2497/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98). Procedimento
instaurado  para  apurar  possível  lavagem de  capitais  supostamente  praticada  por  servidor  do
INCRA indiciado  em operação  da  polícia  federal  por  receber  propina  pela  comercialização  e
regularização de lotes destinados a reforma agrária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Apesar das diversas diligências empreendidas (dossiê integrado da Receita Federal
referente  à  evolução  patrimonial  ou movimentação  financeira  atípica,  interceptação telefônica,
entre  outras)  não foi  possível  reunir  indícios que concluíssem pelo  cometimento do crime de
lavagem de capitais. Ausência de movimentações suspeitas. Patrimônio do investigado que se
coaduna com a renda recebida como servidor público. Inexistência de utilização de interpostas
pessoas ("laranjas"),  para figurarem como proprietárias dos imóveis investigados.  Ausência de
indícios de ocultação ou dissimulação de bens, direitos ou valores. Aplicação da Orientação n°
26/2016 da 2ª CCR. Homologação de arquivamento com as ressalvas prevista do no art. 18 do
CPP.

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

212. Processo: JF/MOC-NOTCRI-0006438-
43.2016.4.01.3807

Voto: 2317/2017 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposta prática de crime de falso testemunho (CP,  art.  342)  em depoimento
prestado  em  reclamatória  trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
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Testemunha teria informado período errôneo de jornada de trabalho. O Julgador desconsiderou
completamente o depoimento na sentença, como meio de prova válido, haja vista o teor absurdo
do testemunho emitido. Declaração juridicamente irrelevante para o deslinde da causa. Ausência
de potencialidade lesiva. Precedentes do STJ: (REsp 659.512/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 29/11/2004, p. 397) e (HC 14.717/SP, Rel. Ministro
EDSON  VIDIGAL,  QUINTA TURMA,  julgado  em  13/03/2001,  DJ  09/04/2001,  p.  373).  Não
configuração do crime. Homologação do arquivamento.

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

213. Processo: PRM/FRA-3412.2016.000070-0-INQ Voto: 2314/2017 Origem: GABPRM1- - GUSTAVO 
KENNER ALCANTARA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Supostos crimes de falso testemunho (CP, art. 342) e uso de
documento falso (CP, art. 304) ocorridos em ação que tinha por objetivo a obtenção de benefício
previdenciário. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 1) falso testemunho. 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. Eventuais inconsistências verificadas
no depoimento de uma testemunha que apenas retratam a diferença de percepção sensorial
sobre a verdade real  dos fatos,  absorvidos de modo distinto. 2) Uso de documento falso.  Os
elementos  coligidos  nos  autos  demonstram  que  o  que  de  fato  ocorreu  foi  o  lançamento
extemporâneo de uma informação verdadeira no documento, o que não o torna falso. Ausência de
prova da falsidade documental. Homologação do arquivamento.

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

214. Processo: SRPF-AP-00131/2016-INQ Voto: 2320/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297), falsidade
ideológica (CP, art. 299) e uso de documento falso (CP, art. 304). Eleição fraudulenta de sindicato
registrada junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). De fato, o registro da candidatura foi considerada irregular pelo fato de integrante da
diretoria  não  pertencer  à  categoria  respectiva,  contudo  não  se  vislumbra  o  cometimento  de
qualquer ilícito penal já que não houve a confecção de quaisquer documentos falsos ou com
informações ideologicamente falsas. Meras irregularidades estatutárias. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

215. Processo: 1.00.000.011104/2016-60 Voto: 2431/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Procedimento  Administrativo.  Suposto  crime  eleitoral.  Representante  relata  pagamento  em
dinheiro em troca de apoio em manifestações políticas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de  indícios  da  prática  de  crime  eleitoral.  Atipicidade  da  conduta.
Homologação de arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

216. Processo: 1.04.005.000060/2016-53 Voto: 2440/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falso testemunho em Reclamação Trabalhista (CP, art. 342).
Testemunha da reclamante que teria alterado reposta previamente dada ao Juízo, alegando que
prorrogava sua jornada laboral, atuando em empresas externas, informação que a priori não teria
sido relatada. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Relato testemunhal que não teve o
condão de interferir no desfecho da lide, pois as informações sobre a jornada laboral importam
somente a própria testemunha e não a parte autora. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

217. Processo: 1.05.000.000053/2017-45 Voto: 2436/2017 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330) tendo em vista o descumprimento
de requisições ministeriais atribuído ao atual prefeito do município de São Sebastião/AL. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada em abstrato para o delito
que é de 06 (seis) meses de detenção. Fatos ocorridos no ano de 2012. Prescrição da pretensão
punitiva estatal já que decorridos mais de 04 (quatro) anos da data dos fatos (CP, art. 109, inc. VI).
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

218. Processo: 1.14.000.003435/2016-31 Voto: 2400/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Noticia de fato instaurada na Sala de atendimento ao cidadão, noticiando sobre uma suposta
"quadrilha em Curitiba" que teria extraviado encomenda do representante postada nos Correios.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Complementação  de  documentos.
Ausência  de  fatos  novos.  Representação  confusa,  desconexa  e  genérica,  com  ausência  de
apontamentos mínimos quanto a materialidade e autoria da conduta delitiva. Ausência de justa
causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

219. Processo: 1.14.002.000034/2017-90 Voto: 2272/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Saques após o

85/191



Ata da 675ª Sessão de Revisão                                                                                                                                        PGR-00107253/2017

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

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

220. Processo: 1.14.002.000055/2017-13 Voto: 2340/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Ao tempo das eleições
municipais  de 2016, o representado realizou uma doação de R$ 400,00 em benefício de um
candidato a vereador. Posteriormente, foi verificado, em procedimento de prestação de contas,
que  o  representado  figura  como  desempregado  no  Cadastro  Geral  de  Empregados  e
Desempregados, fato indicativo da sua falta de capacidade econômica para efetuar a doação de
R$ 400,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O candidato esclareceu que o
referido doador é profissional autônomo, laborando na atividade rural. Ademais, o fato narrado não
teria o condão de configurar crime de estelionato em desfavor da União. Ausência de elementos
mínimos  necessários  à  comprovação  da  irregularidade  da  conduta.  Crime  não  evidenciado.
Homologação do arquivamento.

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

221. Processo: 1.14.004.000070/2017-33 Voto: 2389/2017 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
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios de internacionalidade da conduta.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Informação  de  que  a  autuação  administrativa  ocorreu  em
conjunto  com a Polícia  Civil  do Estado da Bahia,  que,  inclusive,  lavrou o  auto  de prisão em
flagrante.  Neste  contexto,  considerando  que  os  fatos  narrados  já  são  do  conhecimento  da
autoridade policial no âmbito estadual, injustificável é a remessa novamente dos mesmos fatos ao
Ministério Público Estadual. Homologação do arquivamento.

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

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

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a ocorrência de fraude em execução no âmbito da 1ª Vara
dos  Feitos  Relativos  às  Relações  de  Consumo,  Cíveis  e  Comerciais  da  Comarca  de  Santo
Estevão/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime de ação penal privada, que
somente  pode ser  iniciada após o oferecimento  de queixa-crime pelo  ofendido  (CP,  art.  179,
parágrafo  único).  Desnecessária  a  remessa  à  Justiça  Comum,  diante  da  impossibilidade  da
instauração da persecução penal por parte do Ministério Público. Ausência de elementos mínimos
do cometimento de outros crimes da atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do
arquivamento.

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

223. Processo: 1.14.006.000048/2017-73 Voto: 2464/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Noticia de Fato instaurada para apurar a prática de crime de roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º,
inc. II) cometido em prejuízo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Relato de
que  dois  indivíduos  não  identificados  renderam  funcionários  da  Agência  de  Correios  em
Tucano/BA e  anunciaram  assalto.  Após  recolherem  o  dinheiro  que  se  encontrava  no  caixa,
evadiram-se do local tomando destino ignorado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Diligências realizadas pela  Polícia  Federal.  De acordo com informações policiais,  as
diligências realizadas não conseguiram identificar os suspeitos, tendo em vista a baixa qualidade
das  imagens  registradas  pelo  sistema  CFTV.  Não  houve  perícia  no  local.  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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

224. Processo: 1.14.010.000027/2017-99 Voto: 2495/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações (art.
183 da Lei 9.472/97), exercida por meio da frequência 103,9 MHz, na cidade de Guaratinga/BA,
sem prévia outorga do serviço e de uso de radiofrequência.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Da análise dos autos verifica-se que o autuado teria sido vítima de um
golpe, já que teria adquirido a outorga para a exploração do serviço de um terceiro, sendo que a
outorga não estaria com seu procedimento finalizado no Ministério das Comunicações. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

225. Processo: 1.15.000.000528/2017-57 Voto: 2341/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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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  de  aposentadoria  por  sua  progenitora  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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

226. Processo: 1.15.000.002068/2013-78 Voto: 2390/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado com base em Relatório de Inteligência Financeira
" RIF. Movimentação financeira suspeita entre construtora e instituição de crédito, financiamento e
investimento, que, em setembro de 2011, sofreu intervenção do Banco Central do Brasil, devido
ao comprometimento de sua situação econômico-financeira e da violação de normas emanadas
pelo Conselho Monetário Nacional e do próprio Banco Central. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Realizadas diligências junto à Secretaria da Fazenda do Ceará, à Receita
Federal do Brasil e à Administradora Judicial da Massa Falida da instituição financeira, não foram
identificados indícios de irregularidades. Deflagrado procedimento fiscal, verificou-se o montante
inicialmente suspeito se tratava de mera aplicação financeira do contribuinte. Esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Ausência de materialidade delitiva. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da
2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

227. Processo: 1.16.000.000131/2017-28 Voto: 2442/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falso testemunho em Reclamação Trabalhista (CP, art. 342).
Testemunha do reclamante que entrou em contradição em seu depoimento por afirmar que as
anotações referente às folhas de ponto eram feitas pelo reclamante e depois, afirmou que os
próprios empregados que faziam as respectivas anotações. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Relato testemunhal que demonstrou, em verdade, uma percepção confusa dos fatos
pela testemunha. Eventuais inconsistências verificadas no depoimento de uma testemunha que
apenas retratam a diferença de percepção sensorial sobre a verdade real dos fatos, absorvidos de
modo distinto. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
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de Araújo Sá.

228. Processo: 1.16.000.004062/2016-41 Voto: 2387/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  falsidade  de  documento  (CP,  art.  297).  Concessão  de
aposentadoria  com proventos  proporcionais.  Consideração  de  tempo  em atividade  rural  sem
contribuição previdenciária. Declaração de atividade rural falsa. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 09/03/1996. Pena máxima cominada entre 02 (dois) e 6 (seis)
anos de reclusão. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva
estatal (CP, art. 109,III). Homologação do arquivamento.

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

229. Processo: 1.17.001.000146/2016-68 Voto: 2342/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de Assédio sexual (CP, art. 216-A). Relatos de que uma professora
do IFES estaria se relacionado com um aluno. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Diligências. Ausência de elementos de informações que confirmem as acusações feitas pelo
representante. Não comprovação da prática delituosa. Ademais, embora seja cediço que exista
uma relação de superioridade do professor  em relação ao aluno,  esta  não decorre  de cargo
emprego  ou  função.  Para  a  configuração  do  aludido  delito,  é  imprescindível  que  exista  uma
relação  laboral,  o  que  não  se  observa  nos  presentes  autos,  em  que  a  relação  existente  é
professor-aluno. Dessa forma, inexistem elementos capazes de comprovar a prática de qualquer
delito por parte da representada. Não há, portanto, justa causa para instauração de ação penal.
Homologação do arquivamento.

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

230. Processo: 1.19.000.000900/2016-03 Voto: 2282/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147).  Manifestação
virtual relatando suposta ameaça cometida por servidor do INCRA em face de particular. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Relato genérico da alegada ameaça. Impossibilidade de
localização do representante para que prestasse mais informações acerca do fato. Inexistência de
indícios suficientes da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

231. Processo: 1.21.000.000471/2017-99 Voto: 2337/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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 à instituição financeira privada. Revisão de arquivamento (art. 62,
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inc.  IV,  da  LC  n°  75/93).  Banco  particular.  Prejuízo  suportado  unicamente  por  particular.
Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça (Informativo nº 432; CC 125061/MG, Dje 17/05/2013; 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. Foi encaminhada cópia integral dos autos à Polícia Civil e ao
Ministério Público Estadual, dispensando o declínio de atribuição. Homologação do arquivamento.

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

232. Processo: 1.21.000.000472/2017-33 Voto: 2336/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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 à instituição financeira privada. Revisão de arquivamento (art. 62,
inc.  IV,  da  LC  n°  75/93).  Banco  particular.  Prejuízo  suportado  unicamente  por  particular.
Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça (Informativo nº 432; CC 125061/MG, Dje 17/05/2013; 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. Foi encaminhada cópia integral dos autos à Polícia Civil e ao
Ministério Público Estadual, dispensando o declínio de atribuição. Homologação do arquivamento.

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

233. Processo: 1.22.001.000290/2016-34 Voto: 2339/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia  de fato.  Possível  crime de estelionato previdenciário  (CP,  art.  171,  §3º).  Recebimento
indevido de benefício previdenciário de auxílio-doença, no período de 10/10/2005 a 31/10/2005,
que  teria  sido  obtido  mediante  utilização  de  vínculos  empregatícios  fictícios.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O investigado atribuiu a responsabilidade pela inserção do
vínculo falso a um contador,  que teria contratado para obtenção do benefício.  Aduziu não ter
participado da fraude ou a autorizado. No que concerne ao recebimento indevido, reconheceu o
débito  e  ofereceu  pagamento  integral  do  valor  que  recebeu  indevidamente.  As  informações
contidas  nos  autos  não  se  mostram aptas  a  amparar  a  certeza  de  que  o  investigado  tinha
conhecimento  efetivo  das  irregularidades,  visto  que  apenas  apresentou  os  documentos  no
momento do requerimento. A antiguidade do fato aliada a iminência da prescrição punitiva sem
que haja um conjunto probatório apto a subsidiar o oferecimento da denuncia em tempo hábil
conduzem  a  aplicação  analógica  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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

234. Processo: 1.22.013.000039/2017-11 Voto: 2473/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de injúria discriminatória (CP, art. 140, § 3º). Manifestação encaminhada
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por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando que particular teria publicado, em rede
social,  comentário  fazendo referência  a  um suposto autismo do filho do atual  presidente dos
Estados Unidos. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Ação penal que se procede
mediante queixa ou representação do ofendido (Súmula 714 do STF). A ofensa noticiada sequer
chegou ao conhecimento do ofendido. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

235. Processo: 1.23.000.000112/2016-86 Voto: 2274/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  07/2007  a
09/2009, após a morte da segurada em 01/07/2007. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
inciso IV). Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Renovação de senha
ocorrida há mais de 7 anos. Consta nos autos ofício da instituição financeira informando sobre a
impossibilidade de obtenção dos dados das renovações de senha. Segurada que não possuía
procurador ou representante legal. As circunstâncias dos fatos ora em apuração não possibilitam
vetores de investigação capazes de identificar  a  autoria  delitiva.  Esgotamento das diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

236. Processo: 1.23.001.000173/2017-14 Voto: 2449/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa. Possível ocorrência do delito de racismo (Lei. 7.1116/89,
art.  20) praticado pela rede mundial  de computadores.  Relato de que escritor  de um blog ao
publicar um texto cujo título é "Trump deveria banir homens brancos dos EUA para combater o
terrorismo" estaria disseminando o preconceito e a discriminação contra pessoas.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Circunstâncias fáticas que não descrevem conduta
criminosa. Texto que faz análise crítica da geopolítica dos EUA. Texto sem conotação de racismo.
Inocorrência  de  crime.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

237. Processo: 1.23.008.000125/2016-85 Voto: 2321/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar conduta de empresa mineradora que
não teria indenizado o proprietário ou posseiro da área em que realizar-se-ia pesquisa autorizada.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Da resposta ao ofício enviado ao
Departamento  Nacional  de  Produção  Mineral  "  DNPM,  verifica-se  que  a  questão  versa  tão
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somente sobre a regulamentação de um alvará, em que uma empresa não recolheu as custas
processuais, constatando-se que tal atitude da empresa não caracterizou, por si só, uma fraude
processual. Ausência de indícios da prática de crime. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

238. Processo: 1.25.000.000765/2017-71 Voto: 2462/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 40 da Lei nº 6.538/78. Violação de objeto
postal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Realizadas apurações no Centro de Tratamento de Encomendas
de  Curitiba/PR,  não  foi  possível  identificar  o  responsável,  ou  mesmo  confirmar  se  o  delito
efetivamente  ocorreu  nesse  centro.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de  outras
diligências serem realizadas.  Homologação do arquivamento,  com as ressalvas do art.  18 do
Código de Processo Penal e da Sumula 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

239. Processo: 1.25.000.000772/2017-73 Voto: 2346/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 40 da Lei nº 6.538/78. Violação de objeto
postal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Diligências realizadas pela Polícia Federal. Relata o gerente de atividades
que não há subsídios consistentes para afirmar o local onde o objeto foi espoliado e também não
há imagens do  sistema CFTV referente  às  datas  de  tratamento  da encomenda em questão,
comprometendo, desta forma, a identificação dos possíveis responsáveis pelo fato. Ausência de
indícios mínimos de autoria.  Homologação do  arquivamento,  com as  ressalvas  do art.  18 do
Código de Processo Penal e da Sumula 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

240. Processo: 1.27.000.000388/2016-15 Voto: 2335/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação fiscal (Lei n. 8.137/90, arts. 1º
e 2º) atribuído a empresas privadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62,  inc. IV).
Segundo informações prestadas pela RFB, pesquisas no Dossiê Integrado referentes às pessoas
jurídicas, não apontaram indícios de infração à legislação tributária. O órgão informou ainda que,
com base em Portaria, decidiu-se pela ausência de interesse fiscal na abertura de fiscalização nos
contribuintes analisados. Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal na
hipótese. Inexistência 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

92/191



Ata da 675ª Sessão de Revisão                                                                                                                                        PGR-00107253/2017

241. Processo: 1.29.000.000218/2017-47 Voto: 2434/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de violação de segredo profissional (CP, art. 154). Relato de que o
Juízo do da 1ª Vara Cível de Capão da Canoa/RS, teria concedido à parte autora prazo de 30 dias
para  o  fornecimento  do  endereço  da  parte  ré.  Ainda,  sociedade  de  advocacia  teria  enviado
"notificação extrajudicial" à Polícia Federal, com a objetivo de obter possíveis informações sobre o
endereço. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Em resposta, a autoridade
policial  negou  o  fornecimento  das  informações.  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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

242. Processo: 1.29.000.002650/2016-91 Voto: 2432/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral. Representante relata
distribuição de cestas básicas de programa assistencial do Governo Federal, atribuído a então
candidato a vereador, que supostamente vinculava o recebimento das cestas à compra de votos
nas eleições de 2008 e de 2012, e que contava com a participação de centros religiosos que eram
utilizados  como  pontos  de  cadastramento  e  de  distribuição  dos  alimentos.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. A Polícia Federal realizou a tomada de
depoimentos, principalmente com os responsáveis dos centros religiosos, que comprovaram não
existir  indícios  de  condicionamento  político  vinculado  às  distribuições  das  cestas  básicas.  O
representado, em sede de depoimento, afirmou sofrer perseguição pelo representante e alegou
desconhecer os critérios utilizados na distribuição das cestas básicas, negando as alegações. O
Ministério Público Eleitoral realizou diversas vistorias nos referidos centros, sendo constatadas
irregularidades, porém não vinculadas ao político reportado. Ausência de indícios da prática de
crime pelo investigado. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

243. Processo: 1.29.000.004143/2016-92 Voto: 2384/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Noticia de Fato instaurada para apurar a prática de crime de roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º,
inc. II) cometido em prejuízo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " ECT. Relato de que
dois indivíduos não identificados, utilizando-se de uma moto de cor preta e placa não identificada,
abordaram  um  carteiro  da  referida  empresa  que  estava  realizando  entregas.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
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de Araújo Sá.

244. Processo: 1.29.002.000322/2009-10 Voto: 2458/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP,  art.  337-A).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.  Informação
proveniente da Receita Federal dando conta da inexistência de crédito definitivamente constituído.
Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário,
de acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ausência
de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

245. Processo: 1.29.004.000544/2016-33 Voto: 2454/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falso testemunho em Reclamação Trabalhista (CP, art. 342).
Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Eventuais  inconsistências  verificadas  no
depoimento de uma testemunha que apenas retratam a diferença de percepção sensorial sobre a
verdade real dos fatos, absorvidos de modo distinto. Relato testemunhal que não teve o condão
de interferir no desfecho da lide, pois o juízo desconsiderou o teor do depoimento ao proferir a
sentença. Inexistência de provas de que as declarações da testemunha não condizem com a
verdade, além de indícios de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

246. Processo: 1.29.008.000007/2017-34 Voto: 2503/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de fato. Representante alega que casas situadas em condomínio teriam sido invadidas por
criminosos e que estes estariam praticando diversas condutas criminosas, como dano, furto de
energia  elétrica,  tráfico  de  drogas  e  exploração  sexual  de  menores  de  idade.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Investigações que foram realizadas no
local  em dias  alternados não constataram nenhuma atividade  ilícita.  Ausência  de indícios  de
crime. Inexistência 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

247. Processo: 1.29.008.000078/2017-37 Voto: 2428/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes do art. 297, § 4º, do Código Penal. Reclamação trabalhista que
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reconheceu  vínculo  de  labor  a  empregado  horista.  Representante  de  sociedade  empresaria
privada que teria  omitido anotações em Carteira Nacional  de Trabalho e Previdência Social  "
CTPS relativamente ao período de 10/10/2015 a 23/11/2015. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). No caso em exame, verifica-se ausência de dolo contemporâneo à época
da não anotação na CTPS, tendo vista que o curto período sem anotação não contém a lesividade
necessária para se amoldar ao delito de falsidade documental, ainda que na forma equiparada,
tendo em vista que o documento em questão não sofreu qualquer alteração material ou ideológica
que tenha interferido em sua autenticidade e capacidade probatória .  Ausência de indícios de
fraude  e  de  dolo  na  conduta  analisada.  Atipicidade  penal.  Precedentes  desta  2ª  CCR
(Procedimento  MPF n°  1.34.007.000098/2014-13,  julgado  na  Sessão de  Revisão  n°  599,  em
26/05/2014, à unanimidade; Procedimento MPF nº 1.34.007.000143/2014-21, julgado na Sessão
de Revisão n° 613, em 15/12/2014, à unanimidade). Homologação do arquivamento.

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

248. Processo: 1.29.012.000002/2017-42 Voto: 2427/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de fraude à execução (CP, art. 179) e fraude a credores (Lei nº
11.101/2005, art.  168). O investigado, sujeito passivo em várias execuções fiscais promovidas
pela União, cedeu créditos em favor de terceiros. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
A cessão  de  créditos  ocorreu  no  ano  de  1997,  antes  da  propositura  das  ações  contra  a  o
investigado em 1998. Ausência da conduta típica do crime de fraude à execução. Cessão de
crédito ocorrida em 23/09/1997. Pena máxima do delito de fraude a credores de 6 anos. Prazo
prescricional de 12 anos (art. 109, III, CP). Decurso do prazo. Prescrição da pretensão punitiva
estatal. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

249. Processo: 1.30.001.004442/2012-72 Voto: 2318/2017 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Justiça  de  Transição  "  Memória  e  Verdade.  Suposto
homicídio de José Gomes Teixeira (Comissão Nacional da Verdade, Relatório, Volume 3, Mortos e
Desaparecidos Políticos,  p.  630/631) em 23/06/1971, por agentes do poder público durante o
período  da  ditadura  militar  (1964-1985).  Revisão  de arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).
Embora haja o relato de que a vítima teria praticado suicídio, não há linha investigativa apta a
desconstituir a versão oficialmente apresentada, bem como a perícia oficial, a indicar possíveis
autores,  sobretudo em razão do grande lapso de tempo transcorrido desde a data dos fatos.
Ausência  de indícios  suficientes  de  autoria  delitiva  ou  de  diligências  capazes de  modificar  o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

250. Processo: 1.30.001.005193/2016-66 Voto: 2349/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de contrabando (CP, art. 334 " redação anterior à lei 13.008/2014).
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Relato de apreensão de quatro Máquinas Eletrônicas Programáveis " MEP cujas partes, peças e
acessórios são de origem estrangeira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Fato delituoso ocorrido em 03/09/2008. Penas máxima cominada ao delito é de 1 (um) ano a 4
(quatro) anos de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal calculada pela pena máxima
cominada em abstrato. Decurso de mais de 8 (oito) anos da data dos fatos (CP, art. 109, inc. V).
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

251. Processo: 1.30.002.000278/2016-48 Voto: 2415/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de fato. Denúncia encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão relatando
que pessoa que responde por diversas ações penais, fazendo alusão a uma Execução Penal em
específico, estaria solta. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Relato similar a
outro de igual teor, já arquivado, e que não trouxe nenhum elemento novo. Ausência de elementos
mínimos necessários à deflagração da persecução penal e, por conseguinte, de justa causa para
o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

252. Processo: 1.32.000.000239/2017-77 Voto: 2475/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto  crime de ameaça (art.  147  do CP).  Ameaças realizadas através  de
telefonema recebido pela Ouvidoria da Agência de Fomento em Roraima. As ameaças fazem
menção a um esquema de eliminação de  diversas autoridades políticas  e  militares,  com um
suposto propósito de dominação global. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Em  análise  aos  autos,  é  possível  verificar  que  as  afirmações  foram  feitas,  ainda  que
inapropriadamente,  com  animus  jocandi  e  mostram-se  destituídas  da  certeza  e  proximidade
necessárias  à  configuração  do  delito  de  ameaça.  Ausência  de  elementos  necessários  à
configuração do tipo penal. Crime não evidenciado. Homologação do arquivamento.

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

253. Processo: 1.33.000.000373/2017-31 Voto: 2456/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  falso  testemunho  perpetrado  no  curso  de  reclamação
trabalhista  (CP,  art.  342).  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Eventuais
inconsistências verificadas no depoimento de uma testemunha que apenas retratam a diferença
de percepção sensorial sobre a verdade real dos fatos, absorvidos de modo distinto. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.
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254. Processo: 1.34.002.000166/2016-48 Voto: 2407/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARACATUBA-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Denuncia veiculada por meio da Sala de Atendimento do Cidadão informando
sobre venda irregular de lotes em assentamento rural e supostos crimes ambientais. 1) Venda
irregular de lotes em assentamento rural. Diligências efetuadas junto ao INCRA. Elementos dos
autos  não  apontam  a  indício  de  crime.  Denuncia  já  analisada  no  procedimento  nº
1.34.002.000105/2015-05, e que não contempla fatos novos. Homologação do arquivamento. 2)
Crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art.  46). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Danos  ambientais  em  área  de  preservação  permanente.  Tratando-se  de  matéria  afeta  à  4ª
Câmara de Coordenação e Revisão (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural), remetam-se os autos
àquele  Colegiado,  em  cumprimento  à  Resolução  CSMPF  nº  1631,  de  5  de  abril  de  2016,
publicada em 18/04/2016.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/4A.CAM - 4A.CÂMARA
DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da
votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

255. Processo: 1.34.011.000149/2017-82 Voto: 2343/2017 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 instaurada via Sala de Atendimento ao Cidadão. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

256. Processo: 1.34.015.000301/2016-14 Voto: 2392/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  1)  Suposto  crime de  redução a  condição  análoga  à  de
escravo (CP, art. 149). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fiscalização que
concluiu inexistir "situação de submissão ao crime de trabalho escravo". Ausência de indícios de
que os trabalhadores fossem submetidos a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, nem que
laborassem em condições degradantes ou que tivessem sua locomoção restringida em razão de
dívida com o empregador.  Inexistência de fraude ou violência. Fatos atípicos na esfera penal.
Homologação do arquivamento. 2) Suposta fraude à licitação (Lei nº 8.666/93, art. 90). Matéria
afeta à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção). Remetam-se os autos
àquele Colegiado, em cumprimento à Resolução CSMPF n° 148, de 1° de abril de 2014, publicada
em 24/04/2014.

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). Participou da
votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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257. Processo: 1.34.023.000007/2017-86 Voto: 2345/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS-SP

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

Ementa: Notícia de fato instaurada via Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual é narrada uma série de
violações de direitos civis e limitações de necessidades vitais que estariam, supostamente, sendo
perpetradas  contra  a  representante,  além  do  desaparecimento  de  seu  marido.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Alegações genéricas desacompanhadas de qualquer
indicação  de  fato  concreto  ou  indícios  mínimos  necessários  a  justificar  a  instauração  de
procedimento investigatório. Ausência de elementos aptos a deflagração da persecução penal no
âmbito federal. Envio de cópias, ad cautelam, ao Ministério Público Estadual para conhecimento.
Homologação do arquivamento.

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

258. Processo: 1.34.043.000032/2017-21 Voto: 2284/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Manifestação  eletrônica  encaminhada  por  meio  da  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão.  Relato  de  suposta  calúnia  contra  a  família  com  isolamento  e  tortura  psicológica
perpetrada pelos meios de comunicação e sociedade civil. Busca exílio. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

259. Processo: DPF/JFA-00369/2015-INQ Voto: 2474/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
VIÇOSA/MG

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de falso testemunho (CP, art.
342) perante o Juizado Especial Federal de Viçosa/MG. Testemunha teria faltado com a verdade
ao alegar que a autora da ação nunca teria morado em São Paulo. Já a demandante afirmou que
teria  morado  naquele  Estado  por  alguns  anos  logo  após  seu  casamento.  Promoção  de
arquivamento fundada na ausência de dolo. Discordância do MM. Juiz Federal. Aplicação do art.
28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Discrepância entre os depoimentos insuficiente para
caracterizar o delito de falso testemunho. Eventuais inconsistências verificadas no depoimento da
testemunha que apenas retrataram a diferença de percepção sensorial 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. Ausência de indícios
mínimos de má-fé ou vontade livre  e consciente de ludibriar o juízo.  Precedente da 2ª CCR:
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Procedimento nº 1.29.003.000485/2015-22, 631ª Sessão de Revisão, de 26/10/2015, 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.

260. Processo: JF/CE-INQ-0000494-
37.2017.4.05.8100

Voto: 2377/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposta prática do crime de furto qualificado (CP, art.  155, §4º, inc.  IV) em
detrimento de funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A vítima não travou a
porta  lateral  do automóvel  e  dois  indivíduos se aproveitaram dessa situação para subtrair  as
encomendas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

261. Processo: JF/CE-0000488-30.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 2378/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso II). Subtração de fios elétricos e de
tubos  de  cobre  do  prédio  da  Companhia  Nacional  de  Abastecimento  "  CONAB.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após  diligências,  não  foi  possível  colher  elementos
mínimos  de  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório  atual.  Arquivamento  que  não gera  coisa  julgada,  podendo as  investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

262. Processo: JF/CE-0000570-61.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 2379/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) em
detrimento de carteiro da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não foi possível colher elementos mínimos acerca 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

263. Processo: JF/ES-0000133-51.2015.4.02.5003-
PIMP

Voto: 2476/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  FALSA ANOTAÇÃO  EM CARTEIRA DE  TRABALHO  E
PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,  ART. 62,  IV).  CONDUTA
TÍPICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento investigatório instaurado a partir de ofício encaminhado pela Vara do Trabalho de
São Mateus, comunicando a suposta prática do crime previsto no art. 203 do CP. 2. Consta dos
autos que empresa teria suprimido direitos trabalhistas ao registrar empregado que exercia cargo
de gerente de vendas como auxiliar administrativo em sua Carteira de Trabalho e Previdência
Social ¿ CTPS. 3. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com base na
atipicidade, uma vez que o trabalhador tinha ciência do registro irregular em sua CTPS, de modo
que não restou demonstrada a fraude ou violência,  elementares do tipo penal em análise.  4.
Discordância do MM. Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR. 5. A empresa investigada, ao
subtrair  de  seus  empregados  direitos  que  lhes  são  assegurados  por  lei,  exonerou-se  dos
encargos sociais que deveriam incidir sobre os valores não pagos. Dessa forma, a conduta ora
apurada não alcança apenas interesses particulares, causando prejuízo à Previdência Social. 6.
Ainda que os fatos não configurem o crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista
(CP, art. 203), amoldam-se, em tese, aos crimes previstos nos arts. 297, § 3º, II, e 337-A do CP. 7.
Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal.   

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

264. Processo: JF/JFA-0003665-43.2016.4.01.3801-
INQ

Voto: 2479/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ 
DE FORA/MG

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

265. Processo: JF/MOC-0006403-
83.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 2477/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações. Lei
nº  9.472/97,  art.  183.  A Agência  Nacional  de  Telecomunicações  (ANATEL)  detectou  o  uso
desautorizado de radiofrequência por parte do município de Juramento/MG para retransmissão de
TV. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância, tendo em vista a mínima
ofensividade da conduta. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV,
da LC 75/93. Constatação de que todos os aparelhos transmissores operavam em baixa potência,
muito  inferior  a  25W.  Bem  jurídico  tutelado  pela  norma  "  a  segurança  dos  meios  de
telecomunicações " não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a
intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente ofensiva. Subsidiariedade do direito penal.
Atipicidade  do  fato.  Incidência  do  princípio  da  insignificância.  Precedentes:  STF,  HC  nº
115.729/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/02/2013; STJ, RHC 55.743/RO,
Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma, DJe 28/04/2015. Falta de justa causa para a persecução
penal. Insistência no arquivamento.

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

266. Processo: JF/MOC-0008733-
53.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 2468/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

267. Processo: JF/RR-0000079-62.2016.4.01.4200-
INQ

Voto: 2445/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE RORAIMA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime previsto no art. 171, § 3º, do CP. Possível obtenção de auxílio-
reclusão mediante fraude. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências,
não  foi  possível  colher  informações  precisas  acerca  da  materialidade  e  autoria  delitiva.
Inexistência de outras diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Todas as
cautelares representadas pela Autoridade Policial, em Juízo, foram indeferidas. 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.

268. Processo: JFRS/SLI-5003923-
60.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 2471/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO
DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  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.

269. Processo: PRM/SJB-3424.2015.000102-2-INQ Voto: 2029/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A)
verificado no trâmite de reclamatória trabalhista. Com o reconhecimento do vínculo trabalhista
entre  a  reclamante  e  reclamada,  verificou-se  sonegação  de  recolhimento  de  contribuições
previdenciárias no período em que o vínculo empregatício não havia sido anotado na CTPS, no
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valor apurado de R$ 930,61 (novecentos e trinta reais e sessenta e um centavos) Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Valor  suprimido  inferior  a  R$  10.000,00.  Consoante
entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários
que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei n°
11.457/07  considerou  como  dívida  ativa  da  União  também  os  débitos  decorrentes  das
contribuições  previdenciárias,  dando-lhes  tratamento  semelhante  ao  que  é  dado  aos  créditos
tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho, de
apropriação  indébita  ou  sonegação  de  contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se
estender a aplicação do princípio da insignificância a estes últimos delitos. Precedentes do STJ:
RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp 1447953/SP, Quinta Turma, DJe
18/02/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe  11/02/2015.  Homologação  do
arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

270. Processo: 1.30.017.000039/2017-18 Voto: 2482/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA FRAUDE COMETIDA ATRAVÉS DE CONTA MANTIDA NA CAIXA
ECONÔMICA  FEDERAL.  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  1.
Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão,
comunicando supostos crimes de falsidade ideológica e de estelionato. 2. O noticiante relata que
foi surpreendido com uma cobrança indevida, no valor de R$ 54,00, programada como débito
automático, em sua conta mantida na Caixa Econômica Federal " CEF. Afirma, ainda, que, ao abrir
reclamação  perante  a  Caixa,  teria  sido  informado  que  o  valor  seria  referente  a  um  seguro
contratado com determinada empresa. Entretanto, alega que nunca contratou tal seguro. Consta,
ainda,  informação de  que  o  noticiante  teria  recebido  um e-mail  no  qual  constava  anexo  um
documento, relativo ao referido seguro, com seus dados e assinatura falsa. 3. A il. Procuradora da
República oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender que não existe na narrativa
nenhuma das hipóteses ensejadoras da competência da Justiça Federal. 4. Considerando que a
suposta fraude teria sido praticada através de uma conta-corrente da CEF, com possível utilização
de  documento  falso,  evidencia-se  latente  prejuízo  à  empresa  pública  federal,  uma  vez  que,
constatada a irregularidade na cobrança do seguro, o valor deverá ser restituído ao correntista.
Ademais, a prática criminosa ora investigada atinge a credibilidade dos serviços prestados pela
Caixa.  5.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

271. Processo: DPF/AM-00239/2016-INQ Voto: 2498/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto crime de tráfico  de drogas (Lei  nº  11.343/06,  art.  33).  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade
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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.

272. Processo: DPF/JFA-00541/2013-INQ Voto: 2499/2017 Origem: GABPR6-IHC - ISABELA 
DE HOLANDA CAVALCANTI

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível uso de documentos falsos (diploma de mestrado e históricos escolares)
perante  universidade  estadual  e  faculdade  particular.  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.

273. Processo: 1.11.000.001433/2016-19 Voto: 2399/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta apropriação indébita (CP, art. 168) de valores referentes a benefício do
Programa  Bolsa  Família.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).
Inexistência  de  irregularidades  na  concessão  do  referido  benefício.  Crime  praticado  entre
particulares. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias
ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

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

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

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

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

275. Processo: 1.14.008.000289/2016-11 Voto: 2429/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada por particular perante a PRM de
Jequié/BA, comunicando que está para receber uma herança, no valor de 200.000.000,00, mas
que suspeita da origem lícita do dinheiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da
2ª CCR). Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo
direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência, até o momento, de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

276. Processo: 1.16.000.000313/2017-07 Voto: 2426/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada por particular, comunicando que
teria sido vítima dos crimes de racismo e furto nas dependências da Universidade de Brasília "
UnB, além da suposta prática de homofobia por parte de membros de uma igreja. 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. Embora o noticiante indique
fatos supostamente ocorridos na UnB, nada há quanto a servidores ou bens daquela instituição
federal.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

277. Processo: 1.16.000.000401/2017-09 Voto: 2435/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de violação de direito autoral (CP, art. 184). Narra o noticiante, entre outras coisas, que ele
seria o verdadeiro autor de uma conhecida música sertaneja. 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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278. Processo: 1.17.000.002453/2016-93 Voto: 2401/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de dano, extorsão e contra a ordem econômica. Filiados de
sindicato  estariam  promovendo  atentados  violentos  com  intuito  de  pressionar  determinada
empresa  privada  a  alterar  um  instrumento  contratual.  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, até o momento, de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

279. Processo: 1.22.004.000278/2016-08 Voto: 2012/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PASSOS/S.S.PARAISO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de extorsão (CP, art. 158). Comparecimento pessoal ao MPF de
vítima  que  relatou  ter  sofrido  golpe  pelo  telefone  em  que  foi  constrangida,  por  pessoa
desconhecida, a realizar transferências bancárias eletrônicas de valores entre contas da Caixa
Econômica Federal,  sob ameaça de sequestro de sua prima e riscos à sua integridade física.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). A gerência da CEF tentou evitar
a  ocorrência  da  operação  porém os  fraudadores  já  haviam sacado  as  quantias  transferidas.
Boletim  de  Ocorrência  registrado  na  Polícia  Civil.  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.

280. Processo: 1.22.006.000181/2016-77 Voto: 2404/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS DE MINAS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada, de forma sigilosa, à Sala de Atendimento ao Cidadão,
comunicando a possível existência de cartel formado por postos de combustíveis em Patos de
Minas/MG, tendo em vista que, no referido município, teria ocorrido dois aumentos no valor dos
combustíveis após o Governo ter anunciado a baixa no preço do petróleo. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Relato que não trouxe elementos mínimos acerca da
existência do suposto cartel. Manifestação baseada em uma reportagem realizada por um jornal
local. Inexistência, até o momento, de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
autarquias ou empresas públicas. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

281. Processo: 1.22.013.000045/2017-79 Voto: 2409/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a marca (Lei nº 9.279/96, art. 190, I). Venda de óculos
falsificados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Não há constatação
nos  autos  sobre  a  procedência  estrangeira  da  mercadoria.  Inexistência  de  prejuízo  a  bens,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

282. Processo: 1.25.007.000233/2016-93 Voto: 2398/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de ameaça (CP, art. 147) entre particulares. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Crime que não ocorreu em face de servidor público
federal. 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.

283. Processo: 1.29.000.003837/2016-11 Voto: 2424/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento  investigatório  instaurado  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 da 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 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.

284. Processo: 1.30.001.000404/2017-55 Voto: 2063/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima acerca de supostos pagamentos irregulares de verbas
rescisórias e demissões indevidas de comissionados no âmbito da Companhia Docas do Rio de
Janeiro, contrariando decisões do TCU e TST, além de acarretar danos ao erário. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Companhia que possui natureza jurídica de
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Sociedade de Economia Mista. Aplicação do enunciado da Súmula 42 do STJ: "Compete à Justiça
Comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia
mista e os crimes praticados em seu detrimento." 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.

285. Processo: 1.30.001.003918/2016-81 Voto: 2126/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  difamação  (CP,  art.  139)  e  de  lavagem de  dinheiro  (Lei
9.613/98, art. 1º), supostamente praticados pelo ex-prefeito do Rio de Janeiro/RJ, que teria feito
exposição  pejorativa  de  mulher  negra  na  internet,  bem  como  participado  de  investimentos
escusos na empresa do manifestante. 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). Os fatos noticiados foram cometidos, em
tese, apenas no Estado do Rio de Janeiro, por prefeito e particulares, não havendo indícios de
transnacionalidade e da participação de servidores públicos federais. Inexistência de elementos
que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Hipótese em
que os elementos iniciais podem evidenciar 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.

286. Processo: 1.30.001.004196/2016-82 Voto: 2026/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime descrito no art. 171, §3º do CP. Notícia de estelionato em face de
aposentados e pensionistas do INSS, atribuído a diretores de associação representativa dessas
categorias. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Conduta dirigida às
pessoas individualmente consideradas e não ao INSS. Fato em apuração pela Polícia Civil  do
Estado do Rio de Janeiro. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse direto e específico
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.

287. Processo: 1.34.001.001700/2017-24 Voto: 2382/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Noticia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  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 da 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 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.

288. Processo: 1.34.004.000203/2017-89 Voto: 2414/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato entre particulares.  Extravio de correspondência
contendo um cartão de crédito de uma loja, sendo que o cartão teria sido utilizado indevidamente
em duas ocasiões, causando prejuízo à vítima no valor total de R$ 2.264,00. 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.

289. Processo: 1.34.006.000010/2017-16 Voto: 2117/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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. Manifestação
registrada no Sistema Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Notícia da comercialização de
medicamentos de uso restrito, pela internet, além do não recebimento do produto adquirido pelo
representante.  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.

290. Processo: 1.34.006.000953/2016-50 Voto: 2395/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pela 1ª Vara do Trabalho de Mogi das
Cruzes/SP, comunicando possível ocorrência de crime em uma relação laboral, enviando cópias
dos autos da  Reclamação Trabalhista  nº  0000407-90.2014.5.02.0371.  Revisão  de declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). O objeto da ação trabalhista foi a rescisão indireta de
contrato  de  trabalho  e  a  indenização  por  danos  materiais  e  morais,  tendo  em  vista  que  a
reclamante teria sofrido acidente de trabalho em 23/08/2011, ocasião em que teve três dedos de
sua mão direita atingidos por uma prensa. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. O descumprimento
de normas de higidez e segurança do trabalho não é, por si só, elementar de qualquer dos tipos
penais de crimes contra a organização do trabalho. Não há que se falar, ainda, em sonegação de
contribuições previdenciárias, pois estas não incidem sobre verbas indenizatórias. Homologação
do  declínio  ao  Ministério  Público  Estadual  para  análise  de  eventual  delito  de  lesão  corporal
culposa por parte dos representantes legais da empresa reclamada. 

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

291. Processo: 1.34.010.000077/2017-83 Voto: 2406/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 7º, II, da Lei nº 8.137/90 ou no art. 273, § 1º-B, III,
do  CP.  Pessoa jurídica  autuada pela  ANVISA por  produzir  e  comercializar  sabonete  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.

292. Processo: 1.34.014.000027/2017-66 Voto: 2412/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de estelionato entre particulares. Empresa de marcenaria, após o recebimento de valores à
título de sinal, não estaria cumprindo o pactuado e nem ressarcindo o cliente. 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.

293. Processo: 1.34.015.000051/2017-95 Voto: 2433/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 301 do CP. Funcionário do Banco do
Brasil, valendo-se da facilidade de acesso a informações e documentos que lhe proporcionava o
cargo,  teria  forjado  algumas autorizações de débitos,  a  fim de fundamentar  os depósitos em
contas de sua titularidade, de empresa de sua esposa e pagamentos de dívidas. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de ofensa direta a bens, serviços
ou interesse da União.  Inteligência  do Enunciado 42  da Súmula do  STJ:  Compete à  Justiça
Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia
mista  e  os  crimes  praticados  em  seu  detrimento.  Inexistência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

294. Processo: 1.34.016.000075/2017-34 Voto: 2402/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

295. Processo: 1.35.000.000189/2017-16 Voto: 2421/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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 compartilhamento, por meio do aplicativo WhatsApp, de um vídeo
contendo  cenas  graves  de  abuso  sexual  sofrido  por  uma  criança.  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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Declínio)

296. Processo: DPF/BG-00093/2016-INQ Voto: 2393/2017 Origem: GABPRM2-GFFT - 
GUILHERME FERNANDES 
FERREIRA TAVARES

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Particular  teria  apresentado  a  Policiais  Rodoviários  Federais  Certificado  de
Registro de Licenciamento de Veículo " CRLV com vários sinais de adulteração. Verificação de
que o veículo conduzido pelo investigado era clonado. 1) Uso de documento falso (CP, art. 304).
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após  diligências,  constatou-se  que  o
investigado, motorista da empresa Uber, utilizou o veículo do irmão para trabalhar, uma vez que
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seu carro estava com defeito, não havendo elementos mínimos que indiquem que ele tivesse
ciência  de  que  o  veículo  era  clonado.  Homologação  do  arquivamento.  2)  Falsificação  de
documento público (CP, art. 297) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art.
311). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Documento expedido por
órgão estadual. Inexistência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União
e, consequentemente, de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR/MPF: IPL nº 0052/2016, 655ª
Sessão de Revisão,  de 08/08/2016,  unânime.  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.

297. Processo: 1.25.000.000238/2017-67 Voto: 2134/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação registrada no sistema da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Notícia de supostas irregularidades praticadas por  empresa privada.  Ausência de depósito  do
FGTS,  falta  de  frequência  no  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias  e  atrasos  no
pagamento  dos  salários.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV)  e  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). 1) O simples ato do empregador não depositar o FGTS na conta
dos  empregados  não  pode  ser  considerado  crime.  Aplicação  do  Enunciado  58  da  2ª  CCR.
Ausência de crédito tributário definitivamente constituído que impossibilita a persecução penal de
acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Homologação
do Arquivamento.  2)  tendo  em vista  que  cabe ao  Ministério  Público  do  Trabalho  fiscalizar  o
cumprimento da legislação trabalhista quando houver interesse público, procurando regularizar e
mediar as relações entre empregados e empregadores, faz-se necessária a remessa dos autos
àquele órgão ministerial. 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 do Trabalho, nos termos do voto
do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  Dr.  José  Adonis  Callou  de  Araújo  Sá  e  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

298. Processo: DPF/JZO/BA-INQ-0225/2015 Voto: 2487/2017 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações. Lei
nº  9.472/97,  art.  183.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Rádio  comunitária
operada no município de Afrânio/PE, sem autorização de uso de radiofrequência, com transmissor
de potência máxima de 6 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  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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299. Processo: DPF/RO-0092/2016-INQ Voto: 2375/2017 Origem: GABPR3-DAL - DANIEL 
AZEVEDO LÔBO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85 por parte do
Secretário  Municipal  de  Saúde  de  Porto  Velho,  consistente  na  ausência  de  fornecimento  de
informações ao Ministério Público do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Cumprimento  da  requisição  ministerial.  Demora  justificada.  Caso  em  que  não  se  vislumbra
intenção deliberada de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime não caracterizado.
Homologação do arquivamento.

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

300. Processo: PRM/JAL-3427.2016.000085-4-INQ Voto: 2394/2017 Origem: GABPRM1-CARJ - 
CARLOS ALBERTO DOS RIOS 
JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar a prática de diversos crimes, dentre eles, associação
criminosa, porte ilegal e disparo de arma de fogo, por parte de coordenadores de assentamento
do INCRA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências realizadas pela
Polícia Federal, não foi comprovada a prática de qualquer conduta 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.

301. Processo: SR/DPF/PI-00096/2016-IPL Voto: 2501/2017 Origem: GABPRM1-PAESN - 
PATRICK AUREO EMMANUEL DA 
SILVA NILO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do crime tipificado no art. 149 do CP
em  uma  empresa  privada.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Após
realização de diligências 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.

302. Processo: 1.04.004.000041/2015-56 Voto: 2483/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado a partir de cópia dos autos de determinada ação penal,
visando o acompanhamento de parcelamento de débitos fiscais, realizado por representante de
empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Informações de que os
débitos  foram  rejeitados  no  momento  da  consolidação  do  parcelamento  previsto  na  Lei  nº
12.996/2014 e que até o presente momento não estão incluídos em qualquer outro benefício legal.
Retomada  da  marcha  processual  da  referida  ação  penal.  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
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de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

303. Processo: 1.13.000.001182/2016-06 Voto: 2058/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do
MPF. Notícia de possível prática dos crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro pelos
representantes legais de pessoas jurídicas,  que teriam prestado informações falsas à Receita
Federal com o fim de sonegar tributos, além de "lavar" dinheiro obtido criminosamente. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Informação da Receita Federal do Brasil da inexistência
de Representações Fiscais para fins Penais em desfavor dos contribuintes investigados. Após a
instauração de Verificação de Procedência de Informação " VPI pela DPF, a autoridade policial
não encontrou elementos mínimos que possibilitassem a continuidade de qualquer persecução
penal, por ausência de fato determinado e de linha viável de investigação. Delação anônima, sem
qualquer lastro probatório acerca dos fatos narrados. Ausência de justa causa 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.

304. Processo: 1.14.000.002461/2016-41 Voto: 2463/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes de fraude à execução (CP, art. 179) e fraude em
arrematação judicial  (CP, art.  358). Narra o noticiante que ajuizou Reclamação Trabalhista em
desfavor de quatro empresas privadas, pertencentes ao mesmo grupo econômico, e que na fase
de  execução,  já  penhorados  os  bens  necessários  ao  pagamento  dos  valores  devidos  e
determinada a realização de leilão, as referidas empresas teriam ocultado o objeto da constrição e
nomeado à penhora um imóvel, que, apesar de possuir valor de mercado suficiente à satisfação
do crédito, já teria sido alienado pelos executados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  1)  Fraude  à  execução.  Crime  que  somente  se  procede  mediante  queixa  (CP,  art.  179,
parágrafo  único).  Impossibilidade de instauração da persecução penal  por  parte  do Ministério
Público. 2) Fraude em arrematação judicial. As notificações encaminhadas aos investigados para
disponibilizar à Justiça do Trabalho os bens penhorados foram encaminhadas via Correios e sem
Aviso de Recebimento " AR, não havendo elementos que demonstrem que tiveram a necessária
ciência  do  seu  encargo  e  deliberadamente  desatenderam  às  ordens  do  juízo  trabalhista,
fraudando a arrematação judicial. Ademais, não há nos autos qualquer documento que comprove
a  alienação  do  imóvel  indicado  posteriormente  à  penhora,  como  sustenta  o  noticiante.  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.

305. Processo: 1.14.000.003167/2016-57 Voto: 2444/2017 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. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.14.000.003168/2016-00, 674ª
Sessão de Revisão, de 20/03/2017, unânime. 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.

306. Processo: 1.14.002.000053/2017-16 Voto: 2446/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposto crime de estelionato em detrimento da União, uma
vez que particular, mesmo figurando como desempregado no Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados " CAGED, teria feito doação a uma determinada campanha eleitoral. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Candidata esclareceu que o investigado é marceneiro e
que a doação foi realizada mediante prestação de serviço (estimada em R$ 300,00), e não em
dinheiro.  Inexistência  de  irregularidades  na  doação  em  testilha.  Materialidade  delitiva  não
evidenciada. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

307. Processo: 1.14.003.000009/2017-04 Voto: 2453/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de estelionato (CP, art. 171) entre particulares, por meio da internet. Criação de um perfil
falso de venda de gado e gêneros alimentícios em um site, utilizando-se de dados cadastrais de
uma determinada empresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há notícia de
prejuízo quantificável causado a quem quer que seja, o que exclui a elementar do tipo "obter
vantagem indevida".  Materialidade delitiva  não evidenciada. 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.

308. Processo: 1.14.004.000027/2017-78 Voto: 2484/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 355, parágrafo único, do CP perante a 2ª
Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA. Advogados que teriam defendido na mesma causa,
simultaneamente,  partes  contrárias.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Constatação  de  que  os  investigados  não  prejudicaram  interesses  das  partes.  Simplesmente
formalizaram acordo extrajudicial, advertindo os envolvidos quanto às vantagens e desvantagens
do ajuste. Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento.

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

309. Processo: 1.15.000.002755/2016-36 Voto: 2450/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido
de benefício assistencial ao idoso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há
indícios suficientes para a configuração do crime de estelionato. Investigado que, de boa-fé, se
apresentou  ao  INSS  para  requerer  aposentadoria  por  idade,  e,  naquela  oportunidade,  lhe
explicaram que, apesar de não poder se aposentar, poderia receber assistência social ao idoso.
Constatação de que não houve prestação de informações falsas ou omissão de fatos para o
recebimento do 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

310. Processo: 1.15.000.003269/2016-35 Voto: 2490/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de  sonegação de contribuição previdenciária  (CP,  art.  337-A)
verificado no trâmite de reclamatória trabalhista. Pagamento de salário "por fora", relativo a um
mês de trabalho, no valor apurado de R$ 751,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Valor  suprimido  inferior  a  R$  10.000,00.  Consoante  entendimento  firmado  pelo  STJ,  é
aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto
no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07 considerou como dívida
ativa  da  União  também os  débitos  decorrentes  das  contribuições  previdenciárias,  dando-lhes
tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na
seara  penal,  entre  os  crimes  de  descaminho,  de  apropriação  indébita  ou  sonegação  de
contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância a estes últimos delitos. Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe
11/03/2015;  AgRg  no  REsp  1447953/SP,  Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015;  AgRg  no  REsp
1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Homologação do arquivamento.

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

311. Processo: 1.15.002.000441/2016-89 Voto: 2459/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pela 3ª Vara do Trabalho da Região do
Cariri, comunicando a suposta prática do crime de falsificação de documento público, uma vez
que  a  parte  reclamada  teria  apresentado  em  juízo  documento  inidôneo  para  demonstrar  o
acréscimo de sócio em quadro societário de empresa, ante a ausência de registro perante a Junta
Comercial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que se trata de
documento particular verdadeiro e que, por não ter sido registrado na Junta, apenas possui efeito
perante os contratantes. 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.

312. Processo: 1.15.002.000503/2016-52 Voto: 2461/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falso testemunho em Reclamação Trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Contrariedades verificadas nos depoimentos
prestados  pelas  testemunhas  do  reclamante  e  da  reclamada.  Não  há  elementos  indiciários
mínimos acerca de qual  das testemunhas ouvidas na ação trabalhista  teria  incidido no falso.
Homologação do arquivamento.

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

313. Processo: 1.16.000.000340/2017-71 Voto: 2374/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Noticia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando que diversos crimes, entre  eles,  calúnia,  injúria  e difamação,  estariam
sendo praticados por meio da internet. 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.
Homologação do arquivamento.

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

314. Processo: 1.16.000.000681/2017-47 Voto: 2465/2017 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  uma  placa  de  memória  de  um
computador pertencente à Câmara dos Deputados. 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.

315. Processo: 1.20.000.000194/2017-51 Voto: 2373/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  previsto  no  art.  163,  parágrafo  único,  III,  do  CP.
Arrombamento de uma edícula de prédio do Instituto Nacional de Seguro Social " INSS no dia
12.08.2016.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de  elementos
mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.22.000.004274/2016-21 Voto: 2054/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do
CP)  praticado  em  desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  "  INSS.  Manifestação
apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Notícia do recebimento indevido
de  benefício  de  aposentadoria  por  invalidez,  por  pessoa  que  não  apresentava  condições
incapacitantes  para  o  trabalho.  Revisão  do  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Comunicados os fatos ao INSS foi  a  investigada submetida  à  perícia  médica revisional  para
apurar a continuidade da incapacidade laborativa. O Laudo Pericial foi conclusivo no sentido dos
exames clínicos não ter encontrado alterações morfo funcionais compatíveis com a persistência
da incapacidade estando a segurada capaz para a função de bancária com data da cessação da
incapacidade  em  06/02/2017.  Entretanto,  esclareceram  os  peritos  que  "no  caso  em  tela
observamos que a segurada foi submetida a perícia médica diversas vezes e encaminhada duas
vezes  para  o  Serviço  de  Reabilitação  Profissional  sendo  desligada  a  primeira  vez  por
intercorrência e a segunda vez sendo considerada definitivamente inelegível  para Reabilitação
profissional.  Entendemos que a luz do conhecimento naquela  ocasião,  o encaminhamento da
mesma para aposentadoria por invalidez foi correto, entretanto equivocou-se a Autarquia em não
realizar as avaliações bianuais da aposentadoria por invalidez. Conclui, portanto, que a segurada
estava  total  e  definitivamente  incapaz  e  insuscetível  de  reabilitação  profissional  pela  perícia
realizada em 29/05/1996. Conclusão correta à luz dos conhecimentos médicos daquela ocasião,
não havendo o que questionar na conduta pericial. Equivocou-se a autarquia por não ter realizado
as revisões bianuais, principalmente sendo a segurada jovem. Dessa forma, não houve obtenção
de  vantagem  ilícita  pela  investigada,  sendo  atípica  a  conduta.  Inexistência  de  fraude  para
concessão do benefício quando do seu deferimento. 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.

317. Processo: 1.23.000.001243/2016-81 Voto: 2451/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º). Recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido
em  15/03/2013,  referentes  às  competências  de  03/2013  a  09/2013,  ocasionando  prejuízo  à
autarquia previdenciária no valor original de R$ 4.746,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Após diligências, constatou-se que os saques indevidos foram realizados pelas filhas
do falecido e que os valores foram utilizados para quitar dívidas deixadas pelo segurado, quais
sejam: duas cadeiras de rodas, um colchão, remédios, despesas médicas e reforma do quarto
onde  o  segurado  ficava.  Ademais,  as  investigadas compareceram ao  banco  e  à  Agência  da
Previdência Social, sendo informadas de que o benefício seria cortado automaticamente, o que
gerou  a  compreensão  de  que  a  percepção  poderia  continuar  acontecendo  até  que  o  valor
deixasse de ser depositado. Mínima ofensividade 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.

318. Processo: 1.23.000.001581/2015-31 Voto: 2480/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pelos Correios, comunicando que estaria
ocorrendo suposta violação ao seu monopólio postal, tendo em vista a contratação, pelo Estado
do Pará, de empresa privada para realizar serviço de coleta e entrega de documentos. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que o objeto do contrato não se encontra
entre  as atividades compreendidas  pelo  monopólio  postal.  Ausência  de materialidade delitiva.
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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.

319. Processo: 1.23.000.002615/2015-13 Voto: 2448/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar 25 (vinte e cinco) casos de possíveis saques indevidos de
valores referentes a benefícios previdenciários,  após o  óbito  dos titulares.  CP,  art.  171,  §  3º.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  1)  Em relação  a  6  (seis)  casos,  houve
percepção de até 3 (três) parcelas do benefício, sem indícios de dolo. Orientação nº 04 da 2ª
CCR.  2)  Quanto  a  14  (quatorze)  benefícios,  nota-se  a  ausência  de  informações  acerca  de
representante  legal  ou  procurador  habilitado  para  recebimento  dos  benefícios  após  o  óbito.
Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha
plausível de investigação a justificar novas diligências. Aplicação do Enunciado nº 68 da 2ª CCR.
3) No que tange a outros 5 (cinco) casos, foi extraída cópia para autuação e formação de autos
próprios, a fim de se dar continuidade a persecução penal. 4) Homologação do arquivamento.

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

320. Processo: 1.24.000.001772/2016-47 Voto: 2136/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A). Notícia encaminhada à ouvidoria do MPF. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Informou a Receita Federal não existir qualquer ação fiscal em relação à empresa e nem
interesse fiscal na abertura de procedimento à luz das informações e documentos constantes nos
autos, nem com base na nos dados existentes em seus bancos. Ausência de crédito tributário
definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Crime de natureza material,
cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº
24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. 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.

321. Processo: 1.25.000.000766/2017-16 Voto: 2381/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de violação de correspondência (Lei nº 6.538/78, art. 40), tendo
em vista a constatação de violação no invólucro de envelope postal. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Apurações realizadas pelo Centro de Tratamento de Encomendas " CTE não
identificaram os responsáveis pelo ilícito. Ausência de imagens e testemunhas. Inexistência de
elementos  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório  atual.  Arquivamento  que  não gera  coisa  julgada,  podendo as  investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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322. Processo: 1.25.000.001000/2016-78 Voto: 2020/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A) praticado por representantes legais de empresa privada, apurado em reclamatória
trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ofício encaminhado pela 4ª Vara
do Trabalho de Curitiba/PR, Trabalhista informando que a executada garantiu a execução através
de seguro-garantia uma vez que os cálculos da liquidação ainda estão sendo discutidos.  Em
razão disso as contribuições previdenciárias ainda não foram recolhidas. Inexistência de crédito
tributário definitivamente 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

323. Processo: 1.25.011.000160/2016-71 Voto: 1972/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta tentativa de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º c/c art. 14, II). A
representada ajuizou ação pleiteando aposentadoria  por idade rural,  omitindo que já  percebia
pensão por  morte  do  marido.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  A legislação
previdenciária  não  veda  a  cumulação  de  pensão  por  morte  e  aposentadoria,  por  tratar  de
pressupostos fáticos e fatos geradores diversos, consoante precedente do STJ (AgRg no REsp
1420241/RS,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  julgado  em  10/12/2013,  DJe
16/12/2013)1. Em que pese a investigada não tenha demonstrado na ação judicial possuir direito
ao benefício de aposentadoria pleiteado, não se vislumbram indícios de materialidade em relação
à  tentativa  de  estelionato  previdenciário.  Eventual  eventual  ocultação  da  pensão  por  morte
recebida com o fim do recebimento de aposentadoria por idade rural, constituiria medida inócua,
caracterizando, portanto, crime impossível.  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.

324. Processo: 1.26.000.001360/2014-71 Voto: 1982/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171,
§  3º).  Irregularidades  consistentes  na  concessão  indevida  de  benefícios  previdenciários  a
trabalhadores  rurais  vinculados  ao  Sindicato  dos Trabalhadores Rurais  de Gravatá/PE (STR).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Existência do IC 1.26.00491/2014-31 que
apura a responsabilidade quanto a possível ato de improbidade administrativa relacionados aos
mesmos fatos. Quanto aos documentos acerca de possível irregularidades atribuídas ao STR, na
tentativa  de  obtenção  irregular  de  benefício  previdenciário  no  processo  judicial  nº  0504794-
29.2015.4.05.8302, foi determinada a instauração de nova Notícia de Fato para apuração. Nos
demais  processos  encaminhados  pelo  INSS,  verificou-se  a  participação  de  possíveis
irregularidades atribuídas ao Sindicato dos Agricultores Familiares Regional do Agreste Central de
Pernambuco  (SIMPRAF),  que  emitiu  documentos  que  proporcionaram  a  comprovação  do
exercício  de  atividade  rural  desses  beneficiários.  Concernente  a  esse  fato  envolvendo  o
SIMPRAF,  também foi  determinado a instauração  de nova  Notícia  de Fato para investigação
específica. Remanescendo o único procedimento de apuração do benefício n. 41/164.210.160-2,
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não foi encontrado pela Autarquia Federal indícios de irregularidades. 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.

325. Processo: 1.26.001.000262/2015-97 Voto: 2380/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta sonegação de contribuição previdenciária por parte
de representantes de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após
diligência fiscal realizada pela Receita Federal, não foi constatada a prática de ilícito penal, mas
sim equívoco decorrente de dados constantes em notas fiscais, os quais já estão em processo de
regularização. 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.

326. Processo: 1.29.000.000541/2017-11 Voto: 2372/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada, de forma sigilosa, perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando a prática de incitação ao crime de pornografia infantil, tendo em vista que
uma edição de revista  estrangeira  teria  estampado na capa uma criança que,  supostamente,
estaria  com  a  mão  em  sua  genitália.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Constatação de que não há na capa nenhum tipo de exposição de forma pornográfica. Atipicidade
da  conduta.  Ademais,  a  referida  edição  foi  publicada  fora  do  Brasil,  não  sendo  o  caso  de
extraterritorialidade da lei brasileira. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.29.002.000490/2016-26 Voto: 2130/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato.  Documentos enviados pela DPF, contendo Boletim de Ocorrência oriundo da
DPC  de  Canela/RS,  noticiando  a  ocorrência  de  possíveis  crimes  contra  a  ordem  tributária,
consistentes na prestação de informações falsas à Receita Federal por um terceiro contratado
para  fazer  a  declaração  de  ajuste  anual  de  imposto  de  renda  da  manifestante.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Análise fiscal em andamento pela Receita Federal do
Brasil, solicitada por meio de ofício expedido pelo MPF em razão dos indícios de ilícitos tributários.
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.
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328. Processo: 1.29.012.000245/2016-08 Voto: 2455/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Suposto recebimento indevido de bolsa de
estudos  pelo  sistema  PROUNI.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após
diligências,  constatou-se  que  a  investigada  realmente  faz  jus  ao  benefício.  Ausência  de
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

329. Processo: 1.30.005.000479/2016-15 Voto: 2457/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de estelionato majorado (CP, art.  171,  § 3º).  Investigada teria
ajuizado duas ações judiciais concomitantemente, uma perante a 1ª Vara Federal de Niterói e a
outra perante o 1º  Juizado Federal  de Niterói,  possuindo ambas o mesmo pedido,  qual  seja,
fornecimento de medicamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação
de que as demandas propostas não estão sob patrocínio do mesmo advogado. Os processos
tratam-se de dois remédios distintos.  Ademais,  a simples propositura de duas ou mais ações
idênticas, por si só, não configura crime, sendo cabível, ainda, as penalidades da litigância de má-
fé. 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.

330. Processo: 1.31.001.000406/2016-26 Voto: 2043/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JI-
PARANÁ-RO

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º e 2º). Cópias de
peças processuais e documentos encaminhados pelo Ministério Público do Estado onde se apura
diversos crimes e litígios em processo de inventário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Informação da Receita Federal de que não há procedimento administrativo para apuração
de eventual sonegação nem constatada situação tendente a demonstrar fato gerador de tributos
federais, no caso. 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.

331. Processo: 1.31.002.000197/2016-19 Voto: 2485/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado com o fim de carrear documentos pendentes a
um determinado processo judicial, referente à Operação Potência. Revisão de arquivamento (LC
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nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento que alcançou sua finalidade. Perda do objeto. Homologação
do arquivamento.

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

332. Processo: 1.32.000.000146/2017-42 Voto: 2148/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de tráfico internacional de arma de fogo (Lei nº 10.826/03, art. 18).
Relatório de Ocorrência Policial da Polícia Militar de Pacaraima/RR, com informações prestadas
por um morador local,  de que no dia 07/09/2016, por volta das 10h00min, na fronteira Brasil-
Venezuela, um automóvel DODGE RAM de cor branca e placa venezuelana estava transportando
15 (quinze) pistolas e 12 (doze) fuzis. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Verificação Preliminar de Informação (VPI) realizada pela Polícia Federal. Informação de Polícia
Judiciária nº 310/2016 DPF/PAC/RR, que depois da realização das diligências no local do ocorrido
(fronteira  Brasil-Venezuela)  durante  o  período  de  20  (vinte)  dias,  não  foi  localizado  nenhum
veículo com as mesmas características apontadas. Em entrevista, o noticiante informou que não
viu o veículo nem o indivíduo posteriormente. Aduziu que nenhuma outra pessoa reconheceu o
indivíduo ou outros dados que possibilitem a identificação do veículo e dos indivíduos. Afirmou,
ainda, que os indivíduos teriam entrado no Brasil, vindos da Venezuela, por volta das 07h00min e
teriam permanecido até por volta das 13h00min, do mesmo dia, e em seguida retornaram para
Venezuela. Ausência de autoria e materialidade delitiva e de justa causa para a persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

333. Processo: 1.33.000.002782/2016-91 Voto: 1978/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Notícia de que o executado em ação promovida pela Caixa Econômica Federal,
teria alienado a terceiro bem objeto de alienação fiduciária em garantia. Revisão de arquivamento
(LC n. 75/93, art. 62, IV). Fato que configura mero ilícito civil. Inadmissibilidade de constrição de
liberdade do depositário infiel. Enunciado n. 25 da Súmula Vinculante do STF: "É ilícita a prisão
civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito". Ausência de elementos
mínimos aptos a justificar o prosseguimento da apuração. Homologação do arquivamento.

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

334. Processo: 1.34.003.000507/2016-75 Voto: 2491/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90). Suposta fraude fiscal
praticada por empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da
Receita Federal de que não existem ações fiscais, em andamento ou concluídas, em nome do
contribuinte. Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído. 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
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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.

335. Processo: 1.34.015.000313/2016-31 Voto: 2488/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP,  art.  337-A)  verificado  no  trâmite  de  reclamatória  trabalhista.  Com o  reconhecimento  do
vínculo trabalhista entre o reclamante e a reclamada, verificou-se sonegação de recolhimento de
contribuições previdenciárias no período em que o vínculo empregatício não havia sido anotado
na Carteira de Trabalho e Previdência Social " CTPS, no valor apurado de R$ 5.791,50. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Valor suprimido inferior a R$ 10.000,00. Consoante
entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários
que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei n°
11.457/07  considerou  como  dívida  ativa  da  União  também  os  débitos  decorrentes  das
contribuições  previdenciárias,  dando-lhes  tratamento  semelhante  ao  que  é  dado  aos  créditos
tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho, de
apropriação  indébita  ou  sonegação  de  contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se
estender a aplicação do princípio da insignificância a estes últimos delitos. Precedentes do STJ:
RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp 1447953/SP, Quinta Turma, DJe
18/02/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe  11/02/2015.  Homologação  do
arquivamento.

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

336. Processo: 1.34.043.000109/2016-82 Voto: 2438/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330) por parte de
representantes  de  empresa.  Descumprimento  de  ordem  judicial  exarada  nos  autos  de  ação
previdenciária, que determinou a apresentação de um laudo pericial.  Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Cumprimento  da  decisão  judicial.  Crime  não  caracterizado.
Homologação do arquivamento.

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

337. Processo: 1.34.043.000281/2016-36 Voto: 2439/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330) por parte de
representante  de  empresa.  Descumprimento  de  ordem  judicial  exarada  nos  autos  de  ação
previdenciária, que determinou o fornecimento de documentação. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Cumprimento da decisão judicial. Crime não caracterizado. Homologação do
arquivamento.

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

123/191



Ata da 675ª Sessão de Revisão                                                                                                                                        PGR-00107253/2017

338. Processo: 1.36.000.000109/2016-12 Voto: 2466/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  instaurado  para  apurar  possíveis  ilícitos,  dentre  eles,  venda  de
substâncias desconhecidas e prostituição infantil e adulta, às margens da BR 153, no município
de  Guaraí/TO.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após diligências,  não  se
constatou  qualquer  prática  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.

339. Processo: 1.20.000.001516/2016-07 Voto: 2022/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Investigação preliminar da DPF. Declaração prestada por pessoa que informou ter
sido vítima de tráfico de seres humanos à Bolívia, onde teria sido obrigada a se prostituir em local
com outras centenas de mulheres, presenciado homicídio e liberada por um ano para voltar ao
Brasil, dispondo de documentos que provariam o alegado que estariam enterrados em local não
sabido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências empreendidas no âmbito
da DPF que verificou incongruências entre os fatos apurados e os relatos da declarante que não
apresentou  qualquer  prova.  Restou  apurado  que  a  declarante  submete-se  a  tratamento
psiquiátrico desde criança, tendo o médico se recusado a declinar os motivos por razões de sigilo
profissional.  Inexistência  de  indícios  de  provas  acerca  da  ocorrência  dos  fatos  alegados.
Homologação do arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.

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

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

340. Processo: JF/CE-0005544-78.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 2182/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Declínio de competência. Aplicação do art. 28 do CPP, por analogia. Possível
prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Instituições de ensino superior privadas estariam
oferecendo cursos de graduação e pós-graduação em psicologia, em cidades do Ceará, sem a
devida autorização. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A conduta
investigada afeta serviço e interesse do Ministério da Educação, o qual possui a atribuição para
autorizar o funcionamento de instituição de ensino, havendo, pois, legitimidade do MPF para atuar
na esfera cível sob a perspectiva da tutela de interesses coletivos em sentido amplo. Remessa de
cópia dos autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão para conhecimento e providências que
entender cabíveis. Todavia, sob a ótica penal, a conduta em tela não acarreta lesão direta a bens,
serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. Os fatos noticiados podem configurar,
em tese, crimes de estelionato (CP, art. 171) e contra as relações de consumo (Lei nº 8.078/90,
art. 67) contra particulares. Incidência da Súmula nº 104 do STJ: "Compete à Justiça Estadual o
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processo  e  julgamento  dos  crimes  de  falsificação  e  uso  de  documento  falso  relativo  a
estabelecimento  particular  de  ensino".  Ademais,  a  Súmula  n°  546  do  STJ  dispõe  que:  "A
competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da
entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
órgão expedidor."  Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  IPL  Nº
00138/2015, voto 6721/2016, Sessão de Revisão 661, de 03/10/2016; IPL Nº 01601/2014, voto
7212/2016, Sessão de Revisão 663, de 17/10/2016. Insistência no declínio de competência.

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

341. Processo: JF/PR/PGUA-5001800-
29.2015.4.04.7008-IP - Eletrônico 

Voto: 2048/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PARANAGUÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. FALSIFICAÇÃO E USO DE NOTA FISCAL DE EXPORTAÇÃO (CP, ART.
298 C/C ART.  304).  REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª
CCR). MPF: DECLÍNIO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.
28 DO CPP. ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ. SERVIÇO PRESTADO POR
DELEGAÇÃO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO MEMBRO
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para
apurar a eventual prática do delito tipificado no artigo 298 c/c 304, ambos do CP, tendo em vista
que o investigado teria falsificado notas fiscais, supostamente emitidas por empresa privada, com
o fim de proceder a transferência de grãos de uma operadora portuária para outros exportadores.
2.  O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições em favor do
Ministério Público Estadual, por entender que a entidade pública envolvida nas investigações é a
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), atualmente empresa pública estadual
vinculada à Secretaria de Estado de Transportes do Paraná e responsável pela administração dos
referidos  portos  por  delegação da  União  através  do  Convênio  n.  37/2001,  de  11/12/2001.  3.
Discordância do Magistrado Federal acerca do declínio promovido, sob o fundamento de que,
apesar  de  a  APPA ser  empresa  pública  estadual,  o  serviço  público  prestado  é  oriundo  de
delegação federal, inclusive com termo certo para o término, sujeitando-se ao controle da Justiça
Federal. 4. Em se tratando de delegação para a realização de serviços públicos, transfere-se a
execução do serviço, não a titularidade do bem. Assim, forçoso reconhecer o interesse jurídico da
União. 5. No caso dos autos, os fatos não se restringiram entre a empresa privada e a operadora
portuária, caso em que poderia se afastar o interesse federal. A transferência de carga necessitou
da chancela da APPA, a qual foi concedida à vista dos documentos supostamente contrafeitos.
Assim, considerando que a transferência de grãos foi operada pela APPA na sua condição de
administradora portuária por delegação da União, não se trata de mero ato de gestão, restando
configurado o interesse federal. 6. Não homologação do declínio. Designação de outro membro
para prosseguir na persecução penal.

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

342. Processo: JF-RJ-2016.51.01.507855-8-PIMPCR Voto: 2241/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Manifestação sigilosa formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão.
Possível crime de furto (CP, art. 155, §3º). Segundo o manifestante, haveria 8 (oito) lava jatos
clandestinos praticando furto de energia elétrica e de água. Além disso, informa a respeito de
suposto fechamento irregular de uma via pública para cobrança de estacionamento, causando
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diversos transtornos aos moradores da região. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Crime que, em tese, teria sido praticado em prejuízo de empresas estaduais responsáveis pelo
fornecimento de luz e água no Estado do Rio de Janeiro. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

343. Processo: JF-RJ-2016.51.01.508241-0-PIMPCR Voto: 1979/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por meio da Sala de Atendimento ao
Cidadão noticiando a prática do delito de lesão corporal (CP, art. 129), cometido em concurso de
agentes contra uma transgênero na cidade do Rio de Janeiro. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos que não revelam ofensa a bens, serviços ou interesses da
União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

344. Processo: PR/SP-3000.2014.002465-1-INQ Voto: 2252/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela
Receita Federal, noticiando suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171), praticado pelo
representante legal de empresa privada, tendo em vista a apresentação ao órgão fiscal de três
DARF's  com  autenticação  bancária  falsa.  Após  ser  intimado  pela  Receita  Federal  e  tomar
conhecimento do fato, o contribuinte efetuou o recolhimento dos DARF's corretamente, quitando
os  débitos  correspondentes.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  32  da  2ª  CCR/MPF).  O
representante contábil  da empresa esclareceu que os DARF's foram levados a pagamento em
agência  de  banco  privado,  o  qual,  após  auditoria  interna,  verificou  que  a  fraude  ocorreu  na
instituição bancária, que ressarciu os valores pagos à empresa. Apurou-se que um funcionário do
banco  teria  se  apropriado  indevidamente  dos  valores.  Prejuízo  suportado  por  particulares.
Ausência  de  lesão  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União.  Prejuízo  sofrido  por  particular.
Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

345. Processo: JF-AC-0004515-75.2016.4.01.3000-
PROC

Voto: 1981/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de redução a condição análoga à de escravo (art.
149, CP) em propriedade rural. MPF: Arquivamento. Discordância do Magistrado. Aplicação do art.

126/191



Ata da 675ª Sessão de Revisão                                                                                                                                        PGR-00107253/2017

28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O
Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE concluiu "não
terem  sido  encontrados  trabalhadores  e,  condições  análogas  às  de  escravo  no  curso  da
fiscalização ora relatada".  Os fiscais também informaram que a representante do empregador
compareceu à Superintendência Regional do Trabalho em Rio Branco/AC e apresentou parte da
documentação  solicitada  pelos  fiscais  e  o  registro  dos  dois  trabalhadores  encontrados  em
situação de irregularidade na fazenda e recebeu os seis autos de infração lavrados em desfavor
do empregador durante ação fiscal, sendo realizadas as devidas anotações no livro de inspeção
do trabalho. Falta de justa causa para persecução penal. Manutenção do arquivamento.

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

346. Processo: JFCE/ITAPI-0000059-
10.2015.4.05.8108-INQ

Voto: 2295/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE 
ITAPIPOCA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, § 3º). FRAUDE
NA OBTENÇÃO  DE  BENEFÍCIO  DE  PENSÃO  POR  MORTE  DE  TRABALHADOR  RURAL
MEDIANTE  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV.  ARQUIVAMENTO INADEQUADO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a
prática do crime de estelionato majorado, na modalidade tentada, tipificado no art. 171, § 3º, c/c
art. 14, II, ambos do Código Penal, consistente na tentativa de obtenção fraudulenta de benefício
de  pensão  por  morte,  mediante  utilização  de  documentos  falsos,  quais  sejam,  declarações
expedidas pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapipoca/BA, para caracterizar falsamente
a condição de trabalhador rural do falecido esposo da investigada. 2. O Procurador da República
promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância, por entender que se o crime
fosse consumado, o valor a ser recebido seria pequeno. Ademais, afirma que não existem provas
do envolvimento de agentes ou intermediários, pois as declarações emitidas pelo sindicato são
imprudentes,  mas  não  dolosas,  com  o  intuito  de  lesar  a  previdência.  3.  Discordância  do
Magistrado  Federal  por  entender  que  há  vários  indícios  de  falsificação  de  documentos,  com
finalidade específica de ludibriar a previdência para obtenção do benefício. Aduz que, conforme
laudo pericial acostado aos autos, no local destinado à assinatura do falecido consta a assinatura
da  companheira  com aposição  de  corretivo.  Ademais,  em  diligências  realizadas  pela  Polícia
Federal, verificou-se que as pessoas que residem e trabalham nas terras declaradas como o local
de trabalho do de cujus não o conheciam, havendo indícios suficientes da prática de falsidade das
informações constantes nos documentos apresentados. Assim, conclui que mesmo que a conduta
não tenha gerado prejuízo ao erário, o seu grau de reprovabilidade e a ofensividade da ação
supostamente praticada prejudicam a ausência de tipicidade da conduta. 4. No caso em análise,
existem  fortes  indícios  de  que  as  falsificações  tinham  finalidade  de  ludibriar  a  autarquia
previdenciária com o fim de obter benefício de pensão por morte, principalmente pela verificação
de corretivo no local de assinatura no documento apresentado, bem como pela averiguação de
que  os  trabalhadores  da  propriedade  rural  citada  como  local  de  exercício  da  atividade  não
conheciam  o  falecido  e  de  que  a  declaração  de  trabalhador  rural  expedida  era  falsa.  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

347. Processo: JF-JAL-0000406-35.2015.4.03.6124-
INQ

Voto: 2105/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 24ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
JALES/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

127/191



Ata da 675ª Sessão de Revisão                                                                                                                                        PGR-00107253/2017

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES.  ADEQUAÇÃO AO TIPO PENAL DO ART.  183,  DA LEI  Nº  9.472/97.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO.
CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO RETIRA A NATUREZA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.
TIPICIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar suposto
crime  do  artigo  183  da  Lei  nº  9.472/97,  consistente  na  exploração  de  serviços  de
telecomunicações,  sem a  devida  autorização  legal  do  órgão  competente.  A ANATEL realizou
fiscalização  no  local  do  funcionamento  da  empresa  e  constatou  que  os  investigados
comercializavam sinal de internet a rádio. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  da  presente  notícia  por  entender  que  a  atividade  de  telecomunicação  ocorria
através do uso de dois equipamentos apreendidos pela Anatel, quais sejam, um "access point",
que é homologado pela Agência e foi projetado para operar nas faixas de frequências definidas
em regulamento, e um roteador da marca "Mikrotik", que, apesar de não ser homologado, não
emite sinais de radiofrequência. Dessa forma, entende que a conduta do investigado demanda
reprimenda  apenas  na  esfera  administrativa,  pois  não  se  evidenciou,  no  caso  concreto,  a
tipicidade  material  do  delito.  3.  Registre-se  que  o  provimento  de  acesso  à  Internet  via
radiofrequência, na verdade compreende dois serviços: um serviço de telecomunicações (Serviço
de Comunicação Multimídia), e um Serviço de Valor Adicionado (Serviço de Conexão à Internet).
Portanto, a atividade popularmente conhecida como "Internet via rádio" compreende também um
serviço de telecomunicações. 4. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no
sentido  de  que  a  transmissão  clandestina  de  sinal  de  internet,  via  radiofrequência,  sem
autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, caracteriza, em tese, o delito previsto no
artigo 183 da Lei nº 9.472/97, ainda que se trate de mero valor adicionado de que trata o art. 61
do mesmo diploma legal.  5.  Designação de outro membro do Ministério Público Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

348. Processo: JF/JFA-0006347-68.2016.4.01.3801-
INQ

Voto: 2204/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ 
DE FORA/MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado por provocação do Juízo da 1ª Vara Federal de Juiz de Fora/MG em
razão de suspeita quanto à autenticidade de documentos juntados aos autos de processo judicial,
no qual a investigada pretendida a concessão de benefício de auxílio-doença (CP, art. 299). Os
documentos em questão correspondem a cópias de "Ficha Familiar" e de "Cadastro da Família"
no Programa Saúde da Família, em que a autora daquela demanda, ora investigada, é qualificada
como trabalhadora rural e haveria supostos desencontros de datas e adulterações. Promoção de
arquivamento fundada na ausência de materialidade. Discordância do Magistrado. Aplicação do
art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV da LC nº 75/93. Os elementos reunidos nos autos não apontam
para eventual falsidade ideológica o que diz respeito à profissão da investigada. Apurou-se junto à
subscritora  do  segundo documento  que  se  trata  de  ficha  inicialmente  preenchida  a  lápis  por
agentes comunitários de saúde, os quais atualizam as informações nela lançadas à medida que
visitam a família, periodicamente, o que explica as diferentes datas e anotações que vão sendo
registradas  no  documento,  não  cabendo  qualificar  tais  alterações  como  adulterações.  Os
depoimentos colhidos informam que a investigada, de fato, ajudava seu marido na atividade rural
e estava acometida de doença. Não há nos autos documentos originais, sendo apenas cópias.
Trata-se, ainda, de pessoa humilde que pretendia a concessão de benefício temporário de auxílio-
doença, o qual foi indeferido em razão da falta de qualidade de segurado. Ausência de indícios
claros de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

128/191



Ata da 675ª Sessão de Revisão                                                                                                                                        PGR-00107253/2017

349. Processo: JF/JFA-0014100-13.2015.4.01.3801-
INQ

Voto: 2129/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ 
DE FORA/MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ARTIGO 28 C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). POSSÍVEL
CRIME  DE  FRAUDE  EM  CERTAME  DE  INTERESSE  PÚBLICO  (CP,  ART.  311-A).
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para investigar a possível prática do crime
do art. 311-A do CP. A investigação teve início a partir de representação online relatando possível
vazamento da prova de conhecimentos específicos, aplicada em concurso público para o cargo de
economista na Universidade Federal de Juiz de Fora, e que teve como aprovado um aluno que
atuava como bolsista de uma das professoras responsáveis pela elaboração da prova, visto que
ele obteve nota muito superior a dos demais candidatos. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito, por entender que "embora a proximidade do candidato com
uma  das  examinadoras  possa  das  margem  a  conjecturas,  fato  é  que  as  oitivas  realizadas
infirmaram  a  materialidade  do  crime  sem  deixar  rastro  para  linha  investigativa  que  pudesse
confirmar a representação". 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento aduzindo que há grave
divergência  entre  os  depoimentos  colhidos  da  examinadora  e  de  outro  professor  que  teria
elaborado as questões da prova juntamente com ela. Com isso, aponta que para a formação de
convicção  mais  aprofundada  poderia  ser  ouvido  o  candidato  aprovado,  ser  examinados  os
computadores da faculdade de Economia da UFJF e periciar a prova do candidato aprovado e dos
demais concorrentes.  4.  Há diligências a serem realizadas de modo a melhor  se analisar  as
circunstâncias de aprovação do aluno citado, como as já sugeridas pelo Magistrado, bem como
acareação  entre  os  professores,  análise  das  respostas  da  prova  dadas  pelos  candidatos  e
depoimento  do  próprio  aprovado  em  primeiro  lugar.  5.  Somente  após  o  exaurimento  das
diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir,
sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer,
de forma segura,  o arquivamento do processo. 6. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

350. Processo: JF/JUA-0002147-43.2016.4.01.3825-
INQ

Voto: 1970/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
JANAÚBA/MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, § 3º). FRAUDE
NA  OBTENÇÃO  DE  BENEFÍCIO  DE  AMPARO  SOCIAL  AO  IDOSO  MEDIANTE  USO  DE
DOCUMENTO FALSO. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART.
28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DILIGÊNCIAS  A  SEREM
REALIZADAS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado
para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário, tipificado no art. 171, § 3º, do Código
Penal,  consistente na obtenção fraudulenta de benefício de amparo social  ao idoso mediante
utilização de documentos supostamente falsos,  inclusive certidão de nascimento com registro
tardio. 2. O Procurador da República promoveu o arquivamento com base na ausência de indícios
de autoria, visto que já foram realizadas diversas diligências que não permitiram identificar quem
teria  se  passado  pela  beneficiária  e  recebido  indevidamente  os  valores  de  2011  a  2016.  3.
Discordância  do  Magistrado  por  entender  que  há  diligências  que  podem  ser  realizadas  e
contribuírem para a colheita de indícios de autoria. 4. No atual estágio da persecução criminal,
apenas  seria  admitido  o  arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  de  autoria  e/ou
materialidade delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente demonstração
inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade.
Não  é,  contudo,  o  caso  dos  autos.  5.  Como  apontado  expressamente  pelo  Magistrado,  há
diligências a serem efetivadas na busca por indícios da autoria delitiva, principalmente levando-se
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em consideração a existência de outros inquéritos policiais, apensados a este, nos quais também
houve  a  concessão  de  benefício  assistencial  com  base  em  certidões  de  nascimento
extemporâneas lavradas em datas próximas (final de março e início de abril de 2011), pela mesma
servente  extrajudicial  e  com  as  mesmas  testemunhas  e  tendo  como  beneficiárias  pessoas
analfabetas.  Ressalte-se,  ainda,  que foram solicitadas informações ao Oficial  do Cartório pela
autoridade policial,  sem que houvesse qualquer resposta.  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

351. Processo: JF-MOG-0003141-
77.2016.4.03.6133-INQ

Voto: 1983/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 33ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - MOGI 
DAS CRUZES/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros de origem
estrangeira. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Aplicação do art.
28  do  CPP c/c  art.  62,  IV  da  LC 75/93.  Conforme a  Orientação  nº  25/2016 da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que
se  adéquem ao  contrabando  de  cigarros,  quando a  quantidade  apreendida  não  superar  153
(cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja
pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,  ressalvada  a
reiteração de condutas que cobra a persecução penal".  No presente caso, foram apreendidos
apenas 134 (cento e trinta e quatro) 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

352. Processo: JF-RJ-0509701-94.2016.4.02.5101-
PIMPCR

Voto: 2246/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  TORTURA  (LEI  N.  9.455/97),  ABUSO  DE
AUTORIDADE  (LEI  N.  4.898/65)  E  CONDESCENDÊNCIA  CRIMINOSA  (CP,  ART.  320)
SUPOSTAMENTE  PRATICADOS  POR  OFICIAIS  DO  EXÉRCITO.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28,C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  NÃO
ESGOTAMENTO  DAS  DILIGÊNCIAS  POSSÍVEIS.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de
Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  formulada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão  para  apurar  possível  ocorrência  dos  crimes  de  tortura,  abuso  de
autoridade e condescendência criminosa, praticados por dois Tenentes-coronéis do Exército. 2. A
Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos,  por  entender  que,
apesar de todos os esforços envidados para localização e intimação dos noticiantes,  nenhum
deles foi encontrado, impossibilitando-se a realização de inquirições essenciais à compreensão
dos fatos comunicados. Aduz, ainda, que os nomes dos noticiantes não constam do banco de
dados só Sistema de Pessoal do Exército, o que aponta para possível  uso de nome falso. 3.
Discordância do Magistrado Federal sob o fundamento de que as possibilidades de localização
dos noticiantes não foram inteiramente esgotadas. Ressalta, ainda, nos casos de denúncias como
a presente, é normal as vítimas terem receio de serem identificadas e por isso utilizem nomes
fictícios.  4.  De  fato  não  foram  esgotadas  as  possibilidade  de  localizar  os  noticiantes,
principalmente  havendo  indicação  do  respectivo  e-mail  nas  notícias  apresentadas,  não  tendo
havido qualquer tentativa de contato a partir desse endereço. 5. Somente após o exaurimento das
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diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir,
estreme de dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve
requerer, de forma segura, o arquivamento do processo. 6. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

353. Processo: JFRS/SLI-5000424-
68.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 2057/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. 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 250 (duzentos e
cinquenta) 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

354. Processo: JFRS/SLI-5001628-
84.2015.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 2175/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÕES (ART. 18 DA LEI
10.826/03)  E  UTILIZAÇÃO  DE  TELECOMUNICAÇÕES  SEM  OBSERVÂNCIA  DA  LEI  OU
REGULAMENTO  (ART.  70  DA LEI  4.117/62).  APREENSÃO DE  RÁDIOTRANSCEPTORES  E
MUNIÇÕES CALIBRE 22, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, E SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO
COMPETENTE.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,  ART.  28 C/C LC 75/93,  ART.  62,  IV).
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE  QUANTO  AO  TRÁFICO
INTERNACIONAL DE MUNIÇÕES. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR
NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime
de tráfico internacional de munições (art. 18, Lei n. 10.826/03) e utilização de telecomunicações
sem observância da lei ou regulamento (art. 70, lei 4.117/62), tendo em vista a apreensão de 02
(dois)  rádios  transceptores  e  10 (dez)  munições de calibre  22,  de origem estrangeira  e  sem
autorização  do  órgão  competente.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do crime do art. 70, lei 4.117/62, por entender que a potência estimada de 5,5w dos
rádios encontrados não seria suficiente para ofender o objeto tutelado pela Lei  9.472/97,  não
havendo elementos de convicção suficientes para a propositura de ação penal. Igualmente, no
que concerne ao crime do art. 18 da Lei 10.826/03, determinou o arquivamento, uma vez que a
quantidade de munições apreendidas atenderia aos quesitos de mínima ofensividade da conduta,
ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica,
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estabelecidos  pelo  STF  para  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  3.  Discordância  do
Magistrado somente quanto ao arquivamento em relação ao crime de tráfico internacional de
munições (art.  18,  Lei  10.826/03),  por  entender  que  os delitos  previstos  na Lei  n.  10.826/03
tutelam bens jurídicos diversos do patrimônio público, mais precisamente a incolumidade pública,
fato que, em regra, torna inaplicável o princípio da insignificância. Acrescenta, ainda, que o crime
em  comento  é  de  perigo  abstrato  e  o  laudo  acostado  aos  autos  informa  que  as  munições
encontravam-se, inclusive, aptas para uso. 4. Não se mostra razoável a aplicação do princípio da
insignificância, já que os crimes previstos na Lei 10.826/03 visam tutelar a incolumidade pública.
Ademais,  o  delito  é  de  perigo  abstrato,  sendo  que  para  sua  caracterização  é  dispensável  a
quantidade de munições apreendidas, ou mesmo o fato dos autores estarem se deslocando para
o Uruguai, tendo em vista que o crime se consuma com a mera entrada da munição importada
proibida  em território  nacional,  independentemente  do  seu  destino.  5.  Diante  dos  elementos
colacionados que evidenciam que a conduta delitiva põe em risco a segurança da coletividade,
impõe-se  o  prosseguimento  da  persecução penal,  mostrando-se  inapropriado  o  arquivamento
pretendido.  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

355. Processo: JFRS/SLI-5003924-
45.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 1989/2017 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 de procedência
estrangeira,  sem  documentação  legal.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  com fundamento  no  princípio  da  insignificância,  haja  vista  o  valor  dos  tributos
sonegados  (R$  1.603,71)  estar  abaixo  do  estipulado  pela  Portaria  75/2012  do  Ministério  da
Fazenda, que é de R$ 20.000,00. 3. Discordância do Magistrado, em razão da habitualidade na
prática da conduta delituosa. 4. Não se afigura possível a incidência do princípio da insignificância
no caso, devido à notícia de reiteração da conduta por parte do investigado, fato que não se
revela penalmente irrelevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6. Designação
de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

356. Processo: JF/SP-0008851-31.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 2018/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Crimes de
injúria e de abuso de autoridade cometidos por Fiscal do Trabalho. Os ora investigados, zelador e
síndica de edifício comercial no qual o fiscal realizou sua atividade de fiscalização, teriam dado
causa a ação judicial e a processo administrativo (reparação por danos morais e representação
administrativa) em face do mesmo, sabendo que ele não teria agido de forma irregular (CP, art.
339). Arquivamento por atipicidade da conduta. Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28
do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. A situação trazida aos autos surgiu a partir da conduta do
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zelador do condomínio e da síndica que não teriam permitido de imediato a entrada do Fiscal do
Trabalho no edifício, em razão de terem desconfiado da identificação apresentada por ele, bem
como  por  este  ter  se  recusado  a  indicar  o  local  em  que  a  fiscalização  seria  realizada.  As
informações apresentadas nos autos, principalmente as transcrições da conversa que foi gravada,
demonstram que todos os envolvidos estavam bastante nervosos, excedendo-se em palavras e
expressões. Não obstante o caráter reprovável da conduta dos investigados em impedir a entrada
do agente  público  no  edifício,  fato  é  que  ambos  estavam no  exercício  regular  de  direito  de
ingressar com demanda cível visando a reparação por danos morais que assim entenderam ser
devida, visto que vislumbraram que a postura do fiscal poderia configurar eventual conduta de
injúria e abuso de autoridade. Não verificação do elemento subjetivo do tipo. Não houve dolo
específico da denunciação caluniosa. Não há indícios de que os investigados tenham agido de
má-fé ao registrar ocorrência e representar administrativamente contra o Fiscal do Trabalho, pois
efetivamente ocorreu uma discussão entre eles. Homologação do arquivamento.

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

357. Processo: JF/SP-0009673-20.2016.4.03.6181-
COMPF

Voto: 2230/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  instaurado  a  partir  de  Auto  de  Prisão  em Flagrante  para  apurar
suposto  crime de  furto  (CP,  art.  155).  Em 04/08/2016,  carteiro  motorizado  fazia  entregas  de
correspondências dos Correios quando foi abordado por três indivíduos, que mediante simulação
de porte de arma de fogo, anunciaram o assalto e entraram no veículo. Um dos meliantes assumiu
a direção do automóvel, parando em seguida na mesma avenida, retirando as mercadorias do
veículo. Em diligências, policiais civis encontraram um embalagem plástica rasgada com código
de  mercadoria  dos  Correios  em  frente  a  uma  casa  na  avenida  que  ocorreu  o  roubo.  Com
autorização da moradora, entraram na residência e localizaram dentro do guarda-roupa um rádio
portátil. A moradora afirmou que o objeto poderia ser de seu filho, tendo este chegado em casa e
afirmado que pegou o rádio na rua. Diante dessa situação, o investigado foi preso em flagrante
por  furto.  Sua  mãe,  em  declaração,  afirmou  que  ele  é  portador  de  deficiência  mental.  O
investigado relatou que caminhava sozinho na rua quando avistou o veículo dos Correios parado,
com várias  caixas  caídas  no  chão  e visualizou  várias  pessoas se  apoderando delas.  Assim,
resolveu pegar uma também para si  e foi  para casa. O objeto foi  avaliado em R$ 128,00. O
carteiro não reconheceu o investigado como um dos autores do roubo. O investigado foi posto em
liberdade  mediante  fiança.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  aplicação  do  princípio  da
insignificância e ausência de autoria. Discordância do Magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c
art. 62, inc. IV da LC nº 75/93. Apesar das diligências empreendidas, as provas amealhadas no
curso  do  inquérito  não  trazem  qualquer  elemento  de  convicção  quanto  à  identidade  ou
qualificação dos autores do crime de roubo. O carteiro não foi capaz de reconhecer os criminosos
nos álbuns  fotográficos  da  delegacia.  O fato  não  teve  testemunhas,  tampouco foi  filmado.  A
conduta do investigado não se mostra revestida de dolo, não havendo liame subjetivo. Ausência
de justa causa. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

358. Processo: JF/SP-0014464-66.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 1976/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  SUPOSTOS CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL (ART.  1º  DA LEI  N.
8.137/90) E FALSIFICAÇÃO (AR. 299 CP). IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS COM INDÍCIOS

133/191



Ata da 675ª Sessão de Revisão                                                                                                                                        PGR-00107253/2017

DE  OCULTAÇÃO  DO  REAL ADQUIRENTE.  MPF:  ARQUIVAMENTO  POR  ATIPICIDADE  DA
CONDUTA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,  ART.
28).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO  POR  FUNDAMENTO  DIVERSO.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO PARA DAR PROSSEGUIMENTO ÀS INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito Policial
instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  sonegação  fiscal  (Lei  n.  8.137/90,  art.  1º).  2.  A
investigação deu início a partir do envio de Representação Fiscal para Fins Penais pela Alfândega
da  Receita  Federal  do  Brasil  em  São  Paulo,  noticiando  irregularidades  em  Declaração  de
Importação  registrada  por  uma empresa  junto  à  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  por
ocasião  da  importação  de  certas  mercadorias.  Referidos  produtos  haviam  sido  objeto  de
Admissão em Entreposto Aduaneiro por meio de Declaração de Importação diferente, registrada
por outra empresa e foram submetidas, posteriormente, a despacho de nacionalização com base
na  primeira  DI,  registrada  em  20/12/2012.  3.  As  mercadorias  importadas  foram  retidas  na
Alfândega da Receita Federal em razão da fiscalização ter detectado a presença de fortes indícios
de ocultação do real adquirente na importação e, com isso, a consequente redução do montante
dos  tributos  devidos.  4.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do
procedimento  por  entender  que  o  fato  narrado  seria  atípico,  alegando  que  "os  elementos
informativos demonstram a total  ausência de dolo por parte das empresas envolvidas no que
tange à realização da importação na modalidade "por encomenda",  quanto menos no que se
refere a ocultar a empresa para a qual revenderia, em solo nacional, as mercadorias importadas".
Afirma, ainda, que não se vislumbrou benefício algum à empresa que seria a real importadora
decorrente da não adoção dos procedimentos necessários para realizar, regularmente, importação
por  encomenda,  não  se  vislumbrando,  ademais,  outras  razões  pelas  quais  as  empresas
envolvidas se beneficiariam pela operação nos amoldes em que foi realizada. Por fim, no que diz
respeito aos supostos crimes de falsos, destacou que estes seriam absorvidos pela prática da
sonegação fiscal, razão pela qual, também em relação ao referido delito, inexiste razão para que o
feito tenha prosseguimento.  5. Discordância da Juíza Federal,  por entender que "embora não
tenham sido produzidas provas suficientes para a caracterização de crime tributário, há indícios e
provas relacionadas à suposta prática, em tese, do delito previsto nos artigos 304 c/c 299, ambos
do Código Penal, também abrangido pela competência da Justiça Federal em virtude da prática
no âmbito da fiscalização exercida pela Receita Federal  sobre importações". 6. A interposição
fraudulenta  de pessoa jurídica para realização de importação caracteriza sonegação fiscal  se
ausentes as condições legais pertinentes à devida conduta. 7. As modalidades de importação
existentes,  "por  conta  e  risco  de  terceiros",  "por  conta  e  risco  próprios"  e  "por  encomenda",
possuem substâncias e repercussões fiscais diferentes. Embora pudessem ser utilizadas como
modalidades diversas com vistas à celebração de negócio jurídico a princípio válido, como é a
importação, a opção por uma delas deveria ter ocorrido segundo a legalidade e fidedignidade com
que seria operada a substância do negócio, e não mediante inserção de dados falsos com vistas a
sonegação de tributo. 8. Existe diferença essencial entre planejamento tributário ou elisão fiscal
lícita e o negócio ilícito causador de sonegação fiscal. Como já consagrado na doutrina, a elisão
fiscal ocorre dentro das margens da licitude, mas se há ato ilícito na ação do contribuinte não
cabe falar em elisão lícita ou planejamento tributário. 9. Pode-se ter como caracterizada, em tese,
a forma tentada do crime do art. 1º I, II e III da Lei n. 8.137/90, porquanto se os tributos foram
recolhidos a menor na apresentação dos documentos de importação, em razão da suposta fraude
praticada, com inequívoco prejuízo à sua arrecadação integral de acordo com a substância da
operação feita na realidade, a atuação da fiscalização em sua atividade própria para isso acabou
ensejando o  perdimento  das  mercadorias,  impedindo  que  a vantagem do  contribuinte  com a
fraude se consumasse, pois não conseguiu revender as mercadorias. 10. O ato ilícito, a falsidade
nas informações prestadas à Receita Federal, certamente não caracteriza opção por parte dos
empresários para que possam licitamente escolher uma forma legal de pagar menos tributo. Pelo
contrário, no caso tanto configura ilícito fiscal (art. 23, IV e V e § 1º da Lei n. 1.445/76) como ilícito
penal (art. 1º I, II e III da Lei n. 8.137/90), ambos excludentes do ingresso no campo lícito do
planejamento tributário e da elisão. 11. Designação de outro membro para dar prosseguimento às
investigações.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.
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359. Processo: JF/VCQ/BA-0002380-
42.2016.4.01.3307-INQ

Voto: 2301/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA/BA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTA PRÁTICA  DE  CRIME  SEXUAL  CONTRA CRIANÇAS  E
ADOLESCENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A).  CPP,  ART. 28 C/C LC Nº
75/93, ART. 62,  IV.  MPF: ARQUIVAMENTO POR CONSIDERAR QUE OS FATOS JÁ FORAM
APURADOS  EM  OUTRO  IPL  ARQUIVADO  NA JUSTIÇA ESTADUAL.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
a suposta prática de crime contra crianças e adolescentes (CP, art. 217-A), tendo em vista notícia
publicada pelo jornal  britânico "Daily Mail"  sobre suposto sorteio,  cujo prêmio seria sexo com
crianças  e  adolescentes,  no  Município  de  Encruzilhada/BA.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante promoveu o arquivamento do feito diante da incidência de coisa julgada material, por
entender que os fatos trazidos já foram apurados na Justiça Estadual, tendo sido comprovado que
apenas uma adolescente "rifou" o próprio corpo, não sendo identificada a participação de outras
pessoas. Ademais, afirma não existirem outras diligências residuais que possam ampliar o objeto
da  apuração.  3.  O Juiz  Federal  discordou  do  arquivamento,  considerando que  as  diligências
empreendidas no outro IPL apuraram somente a conduta das adolescentes envolvidas e não a
prática de crime pelos possíveis compradores da rifa que premiaria seu ganhador com relações
sexuais  com  crianças  e  adolescentes.  Ressalta  que  faltou  apuração  sobre  o  caráter  de
internacionalidade  das  condutas,  especialmente  se  praticadas  pela  internet,  o  que  atrairia  a
competência da justiça federal para o feito, conforme o art. 109, V da Constituição Federal. Por
fim, entende ser necessária a realização de diligências, entre elas a oitiva do advogado citado
pelo jornal internacional, que seria de fundamental importância para o esclarecimento dos fatos. 4.
O cerne da questão discutida nos presentes autos é saber se houve a prática de crimes pelos
eventuais compradores das rifas e se restou caracterizada a internacionalidade, especialmente via
internet. No presente caso, as menores teria sido vítimas, não sendo relevante o ponto levantado
no outro IPL, no sentido de que elas gozariam de péssima reputação na cidade, onde andavam
perambulando pelas  ruas e  se prostituindo.  5.  Necessário  se  apurar  a  respeito  de eventuais
pessoas que tenham aderido à proposta supostamente feita pelas menores, prática sexual, como
prêmio  de  um  sorteio.  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

360. Processo: PRM/JAL-3427.2014.000035-6-INQ Voto: 2027/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JALES/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203), falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de documentos falsos (CP, art. 304). Conforme a
sentença prolatada pela Vara do Trabalho de Fernandópolis/SP no âmbito de ação trabalhista, a
pessoa jurídica reclamada teria tolhido o direito do reclamante de fruir seu aviso prévio, mediante
fraude, ao suprimir  seu direito  de optar  pela forma de usufruto do aviso prévio,  preenchendo
mecanicamente a opção "falta de 7 (sete) dias corridos". Apurou-se, ainda, que o reclamante não
teria  gozado  do  citado  período,  tendo  trabalhado  nos  dias  subsequentes.  A  empresa  foi
condenada  na  ação  trabalhista  a  indenizar  o  aviso  prévio  não  gozado  pelo  empregado  no
montante  de  R$  964,43.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Atipicidade formal ante a ausência de elementos do tipo penal consistentes no emprego de fraude
ou violência, visto que o reclamante não foi obrigado ou ludibriado a assinar o documento de aviso
prévio com data retroativa. Afirmou que trabalhou no período do aviso prévio, mas a empresa foi
condenada na reclamação trabalhista a indenizá-lo. As provas constantes dos autos não apontam
para a ocorrência de fraude ou violência por parte dos responsáveis pela empresa. Ao que tudo
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indica é que houve um acordo entre as partes, considerando que os funcionários assinaram os
documentos  de  aviso  prévio,  concordando  com  seus  termos.  O  inadimplemento  contratual
apontado foi devidamente resolvido em sede própria (foro trabalhista), com pagamento integral da
verba indenizatória substitutiva de aviso prévio devida pela empresa ao reclamante. Homologação
do arquivamento.

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

361. Processo: 1.17.000.001455/2016-65 Voto: 2492/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o representante relata a ocorrência de saque indevido em sua conta de FGTS
mantida  na  Caixa  Econômica  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Oficiada,  a  CEF informou  não  ter  localizado  a  suposta  contestação  de  saque  que  teria  sido
registrada pelo noticiante. O representante foi intimado para que informasse a agência e o saque
contestado  de  modo  a  viabilizar  as  diligências  pertinentes,  mas  ele  não  foi  encontrado  no
endereço  fornecido.  Não  foram  apurados  elementos  concretos  que  possibilitem  o
desencadeamento  da  persecução  criminal.  Ausência  de  materialidade.  Inexistência  de
informações  capazes  de  justificar  o  prosseguimento  do  feito.  Aplicação  do  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

362. Processo: 1.18.002.000252/2016-02 Voto: 2165/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CP,  ART.  296,  §  1º,  I.  FALSIFICAÇÃO  DE  SELO  PÚBLICO  DE
RECONHECIMENTO  DE  FIRMA.  REVISÃO.  CARIMBO  DE  RECONHECIMENTO  DE  FIRMA
FALSIFICADO  APRESENTADO  NA  RECEITA  FEDERAL.  SÚMULA  546  DO  STJ.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar o crime
tipificado no art. 296, § 1º, I, do CP, tendo em vista a apresentação pelo representante legal de
pessoa jurídica, perante a Receita Federal, de documento contendo carimbo de reconhecimento
de firma falsificado. 2. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuição
para o Ministério Público Estadual, por entender não ter ocorrido lesão a bem ou interesses da
União.  3.  O  representante  legal  da  empresa  compareceu  à  agência  da  Receita  Federal  em
Luziânia/GO, no intuito de proceder a eventos cadastrais perante o CNPJ da pessoa jurídica. Ao
conferir  a  autenticidade  da  documentação  apresentada,  a  servidora  da  autarquia  federal
diligenciou e apurou que o carimbo de reconhecimento de firma, em tese emitido pelo Cartório do
3º Ofício de Notas de Brasília/DF, era falsificado. 4. Aplicação do entendimento consagrado na
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". 5. Não homologação do declínio. Designação de
outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

363. Processo: 1.29.011.000198/2016-02 Voto: 2178/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA  DOS  CRIMES  DE  FALSIFICAÇÃO,  USO  DE
DOCUMENTO  FALSO  (CP,  ART.  304  C/C  ART.  297)  E  DE  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171).
APRESENTAÇÃO  DE  DECLARAÇÃO  DE  IMPORTAÇÃO  FALSA  PERANTE  A  RECEITA
FEDERAL.  REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N.  32  DA 2ª  CCR).  CRIME PRATICADO
CONTRA  INTERESSE  DA  UNIÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a possível
prática  dos  crimes  de  falsificação,  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304  c/c  art.  297)  e  de
estelionato  (CP,  art.  171),  supostamente  cometidos  pelos  sócios  de  empresas  privadas,  em
operação de importação de mercadorias. Ao verificar os dados apresentados no procedimento
aduaneiro, o órgão fazendário federal constatou que o extrato da Declaração de Importação (DI)
era documento forjado, não representando uma operação de importação realizada no sistema
SISCOMEX e apresentando diversas inconsistências. 2. O il. Procurador da República oficiante
promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que inexistiu no
feito a ocorrência de delito contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137/90, circunstância
que atrairia a competência da Justiça Federal. Aduziu, ainda, que do contexto dos autos se extrai
a conclusão de que os delitos contidos nos artigos 297 e 304 do CP constituem-se como crime-
meio para a consecução do crime de estelionato, que seria a obtenção de vantagem ilícita por
parte  dos  sócios  da  empresa  privada  ao  realizarem  irregular  operação  de  importação  de
mercadorias. 3. O que se vislumbra no presente caso é a prática do crime de falso perante a
Receita Federal,  mediante a apresentação de documento inautêntico ao referido órgão. Se tal
conduta desencadearia para a prática de estelionato e, com isso, geraria a absorção do delito, tal
circunstância  não influencia  na questão  da  atribuição  federal.  4.  A eventual  absorção  do  ato
relacionado à  falsificação  de  declaração  de  importação  pelo  estelionato  contra  particular  não
desfigura a competência da Justiça Federal, pois ainda assim há interesse federal violado, uma
vez que  se  trata  de  atos  que  envolvem importação  de  mercadorias.  5.  Declínio  inadequado.
Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à
persecução penal.

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

364. Processo: 1.03.000.001837/2016-84 Voto: 2254/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  ELEITORAL  (CE,  ART.  350).  MPF:  ARQUIVAMENTO  POR
AUSÊNCIA  DE  MATERIALIDADE.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28.
ARQUIVAMENTO PREMATURO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR
NAS INVESTIGAÇÕES.  1.Trata-se  de inquérito  policial  instaurado  para  apurar  crime eleitoral
consistente na inserção de declaração falsa para fins eleitorais (CE, art. 350). 2. Consta dos autos
que a investigada teria declarado endereço falso perante a Justiça Eleitoral. A fim de verificar a
veracidade da informação, foi efetuada diligência por Oficial de Justiça, que certificou nos autos
que a eleitora não residia no local informado e que não seria conhecida pela vizinhança. Após
requisição do Juízo Eleitoral, a Polícia Civil obteve declaração da investigada que mudou-se da
localidade. 3. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento do apuratório entendendo
não haver materialidade delitiva. Discordância do magistrado. 4. Somente após o exaurimento das
diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir,
sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer,
de forma segura, o arquivamento do processo. 5. No caso, além da divergência de informações,
verifica-se a ausência de qualquer prova documental apta a demonstrar que a investigada de fato
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reside/residia  no  endereço  declarado.  Precedentes  2ª  CCR:  Procedimento  -
1.03.000.001845/2016-21,  Sessão  670ª,  de  30/01/2017,  unânime  e  Procedimento  "
1.03.000.1844/2016-86,  Sessão 671ª,  de  13/02/2017,  unânime.  6.  Assim,  existindo diligências
passíveis  de  melhor  elucidar  os  fatos,  prematuro  o  arquivamento  do  presente  inquérito.  7.
Designação de outro membro do Ministério Público Eleitoral para prosseguir na persecução penal.

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

365. Processo: 1.03.000.001839/2016-73 Voto: 2253/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  ELEITORAL  (CE,  ART.  350).  MPF:  ARQUIVAMENTO  POR
AUSÊNCIA  DE  MATERIALIDADE.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28.
ARQUIVAMENTO PREMATURO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR
NAS INVESTIGAÇÕES.  1.Trata-se  de inquérito  policial  instaurado  para  apurar  crime eleitoral
consistente na inserção de declaração falsa para fins eleitorais (CE, art. 350). 2. Consta dos autos
que a investigada teria declarado endereço falso perante a Justiça Eleitoral. A fim de verificar a
veracidade da informação, foi efetuada diligência por Oficial de Justiça, que certificou nos autos
que a eleitora não residia no local informado e que não seria conhecida pela vizinhança. Após
requisição do Juízo Eleitoral, a Polícia Civil obteve declaração da investigada que mudou-se da
localidade. 3. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento do apuratório entendendo
não haver materialidade delitiva. Discordância do magistrado. 4. Somente após o exaurimento das
diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir,
sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer,
de forma segura, o arquivamento do processo. 5. No caso, além da divergência de informações,
verifica-se a ausência de qualquer prova documental apta a demonstrar que a investigada de fato
reside/residia  no  endereço  declarado.  Precedentes  2ª  CCR:  Procedimento  -
1.03.000.001845/2016-21,  Sessão  670ª,  de  30/01/2017,  unânime  e  Procedimento  "
1.03.000.1844/2016-86,  Sessão 671ª,  de  13/02/2017,  unânime.  6.  Assim,  existindo diligências
passíveis  de  melhor  elucidar  os  fatos,  prematuro  o  arquivamento  do  presente  inquérito.  7.
Designação de outro membro do Ministério Público Eleitoral para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

366. Processo: DPF/AGA/TO-00479/2013-INQ Voto: 2247/2017 Origem: GABPRM1-EFS - ERON 
FREIRE DOS SANTOS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. 1) Suposto crime de falsificação de documento público (CP, art. 297). Falsidade
de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural para efetivar transferência de propriedade. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV).  O INCRA encaminhou os documentos pertinentes ao
processo  administrativo,  contendo  cópia  dos  certificados  utilizados  para  a  transferência  dos
imóveis.  Foi  realizada perícia  técnica nos certificados apresentados,  mas,  por  se tratarem de
cópias, somente foi possível identificar que o seu conteúdo pode ser ideologicamente falso em
cotejo com as informações contidas no expediente do INCRA. Apesar de diversas diligências, não
foi possível obter os originais dos certificados. Ausência de materialidade. Falta de justa causa.
Homologação do arquivamento. 2) Suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Uso
de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural perante o Cartório de Registro de imóveis de Axixá do
Tocantins para realizar transferência de propriedade de chácara. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Os fatos narrados não demonstram ofensa a bens, serviços ou interesse da
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União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Aplicação da Súmula n. 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
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação do Declínio de atribuição

367. Processo: DPF/AM-01001/2015-INQ Voto: 2141/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de crime tipificado no art. 33,caput, c/c art. 40,
inc. V, da lei 11.343/06. Apreensão de substância entorpecente (crack e cocaína) em encomenda
postada  na  agência  dos  Correios  em  Manaus/AM,  tendo  como  destinatário  morador  de
Teresina/PI. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Inexistência de
indícios de transnacionalidade na prática de crime de tráfico de entorpecentes. Fatos que não
apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesses da União ou de
suas entidades. Ausência, até o momento, de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR
(procedimento nº 1.25.004.000218/2015-94, julgado na Sessão nº 632, no dia 23/11/2015, por
unanimidade). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

368. Processo: SPF/BA-00992/2016-INQ Voto: 2146/2017 Origem: SUBJUR/PRM-BA - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/FEIRA DE SANTANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §3º).  Particular  teria
recebido  benefício  de  amparo  social  ao  idoso,  mediante  apresentação  de  documento  de
identidade falso. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Verificou-se que no momento
do  requerimento  ao  INSS,  a  beneficiária  apresentou  documento  de  identidade  e  certidão  de
nascimento compatíveis. Após mais de um ano da concessão do benefício é que tentou realizar
um novo registro geral com dados distintos daqueles constantes em seus documentos. O crime de
obter  documento de identificação com dados falsos,  ou sua tentativa,  foi  cometido perante a
Secretaria de Segurança Pública/BA e não contra o INSS. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

369. Processo: 1.11.001.000074/2017-53 Voto: 2268/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  por  meio  de  carta.  Dentre  as  inúmeras  condutas
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narradas, há possível prática do crime de exercício irregular da profissão de psicólogo, por parte
de integrantes de grupo coordenado por professor da UFAL - Unidade educacional de Palmeiras
do Índios/AL (art. 47 da Decreto n. 3.688/41). Alunos do curso de psicologia estariam exercendo
irregularmente  a  respectiva  profissão,  já  que  não  possuiriam  inscrição  no  CRP-  Conselho
Regional de Psicologia. Relata o representante que os alunos estariam praticando procedimentos
indígenas, sem o conhecimento da FUNAI, como longas caminhadas em matas, prática de artes
marciais, pregação e prática da poligamia com alunas da Universidade. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Oficiada, a UFAL informou que os indivíduos envolvidos
não teriam, até 20/12/2016, concluído o curso de graduação em psicologia da instituição. Práticas
que não denotam ilicitudes, pois a prática de poligamia com pessoas capazes não é conduta
ilícita. Autos encaminhados a esta 2ª CCR somente para revisão do declínio de atribuições quanto
a  2  (dois)  dos  alunos  participantes  do  grupo,  tendo  em  vista  que  estariam  exercendo
irregularmente o exercício  da profissão de psicólogo e análise de eventual  estelionato contra
particulares. Litígio envolvendo particulares. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse
direto  e específico  da União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

370. Processo: 1.12.000.000306/2017-46 Voto: 2353/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato autuada de ofício. Possível crime de ameaça (CP, art. 147). Refugiado estaria
sendo ameaçado por  determinado indivíduo,  na cidade de Chapadão do Sul/MS.  Revisão de
declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Fatos envolvendo apenas particulares. Inexiste nos autos
informações  que  denotem  lesão  a  bem,  serviço  ou  interesse  da  União,  de  suas  entidades
autárquicas  e  fundacionais.  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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

371. Processo: 1.14.009.000029/2015-55 Voto: 2285/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).
Informações  colhidas  em  inquérito  civil  denotam  a  suposta  prática  do  crime  de  falsidade
ideológica por representante de pessoa jurídica de direito privado, que este teria apresentado
comprovante  de  depósito  de  banco  privado  falso,  relativo  a  ressarcimento  devido  ao  erário
municipal  de Guanambi/BA, conforme determinação do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado da Bahia. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Falsidade em documento
particular.  Eventual  prejuízo  suportado  pela  municipalidade.  Não  há  indícios  da  utilização  de
documentos falsos perante órgão federal. Inexistência de circunstância que denote lesão direta a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual. As apurações pertinentes a irregularidades e possíveis atos de improbidade verificados
em procedimento licitatório  de Tomada de Preços continuam sob investigação naquela  PRM,
considerando envolverem recursos federais.

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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

372. Processo: 1.15.002.000499/2016-22 Voto: 2470/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  formulada  pelo  Conselho  Regional  de
Farmácia  do  Ceará  em  face  de  clínica  particular,  que  estaria  funcionando  como  verdadeira
farmácia  hospitalar,  dispensando  medicamentos  sem  a  presença  e  responsabilidade  de
profissionais farmacêuticos habilitados, com infringência da Lei n. 13.021/14. Revisão de declínio
(Enunciado  32  da  2ª  CCR/MPF).  Conduta  descrevendo  irregularidades  no  funcionamento  de
farmácia.  Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

373. Processo: 1.16.000.003933/2016-17 Voto: 2232/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  suposto  crime  de  estelionato  (CO,  art.  171).  Narra  a
representante que teria sido vítima de fraude praticada por empresa privada, visto que foi atraída
por publicidade com o objetivo de efetuar a revisão de contrato de financiamento de seu veículo,
que mantinha junto a banco privado. Relata que efetuou um pagamento a título de honorários,
firmando um compromisso de honrar 24 boletos bancários em nome da referida empresa. Afirma
que a empresa não ingressou com a ação judicial cabível e que esta possui R$ 11.072,16, em
conta bancária,  que pertencem à representante.  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Prejuízo suportado por 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.

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

374. Processo: 1.17.000.000391/2017-66 Voto: 2302/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  anônima  formulada  por  carta,  narrando
supostas  irregularidades  praticadas  em loja  de  peixaria,  como  utilização  de  notas  fiscais  de
pescadores  individuais  para  transportar  pescados para  outras  cidades e  estados,  burlando  o
pagamento de impostos,  e utilização indevida de uma fábrica de gelo instalada em prédio da
Secretaria  de  Estado  da  Agricultura.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  32  da  2ª  CCR/MPF).
Eventual sonegação de tributo estadual. Prejuízo suportado pelo Governo Estadual. Ausência de
lesão  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União.  Prejuízo  sofrido  por  particular.  Ausência  de
qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

375. Processo: 1.17.000.002529/2016-81 Voto: 2310/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação formulada pelo Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários no Estado do Espírito  Santo,  representado por  seu Coordenador
Geral, comunicando ter sido vítima de suposto crime de extorsão praticado na internet (CP, art.
158). O noticiante narra que, no dia 07/10/2016, todos os seus documentos, fotos, bases de dados
importantes de seus computadores e pendrive haviam sido criptografados por um hacker. Diante
disso, acionou uma empresa privada, especializada em assessoria de informática, constatando se
tratar de vírus hansomware, que torna os arquivos inacessíveis e insere no computador instruções
para que seja feito o pagamento de um valor a título de resgate dos dados. A referida empresa
esclareceu que o único meio de recuperação dos arquivos seria essa, razão pela qual o noticiante
efetuou o pagamento exigido, no dia 11/10/2016, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF). Correta a Aplicação do Enunciado n. 50 da
2ª CCR pelo Procurador da República oficiante. O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede
mundia de computadores não atrai, por si só, a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Ausência de lesão a bens, serviços ou interesses da União. Prejuízo sofrido
por particular. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Recurso apresentado pelo representante cujo
teor não apresenta qualquer relação com os fatos inicialmente trazidos. Declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

376. Processo: 1.18.001.000075/2017-47 Voto: 2266/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  comercialização  irregular  de  medicamentos  sem  registro  junto  a
autoridade sanitária competente (art. 273, §1º-B, CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a
CCR). Pessoa jurídica de direito privado estaria comercializando medicamentos sem registro junto
à ANVISA. Ausência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  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. Fato sob análise já é objeto de
apuração no bojo do Inquérito Policial nº 107/2011 (201100363666), em trâmite perante a Justiça
Estadual  de  Goiás,  comarca  de  Santa  Terezinha  de  Goiás.  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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

377. Processo: 1.18.003.000339/2016-61 Voto: 2478/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  comercialização  irregular  de  medicamentos  sem  registro  junto  a
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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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

378. Processo: 1.20.006.000085/2015-12 Voto: 2386/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposto crime de estelionato, na modalidade tentada (CP, art.
171 c/c art. 14, II), consistente no envio de correio eletrônico para o endereço de e-mail funcional
de Procurador da República, cujo assunto tratava-se de convite para evento de entrega de prêmio
jornalístico.  Consta  no  e-mail  que  para  a  participação  seria  necessária  a  realização  de  um
depósito no valor de R$ 1.280,00 a título de "apoio patrocínio". Revisão de declínio (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Apesar de o correio eletrônico ter sido encaminhado para e-mail funcional de
Procurador da República, não há indícios que a conduta tenha sido praticada em razão do cargo
ou em prejuízo do órgão federal. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

379. Processo: 1.22.000.000864/2017-65 Voto: 2330/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação acerca da possível prática do crime de injúria racial (CP, art. 140, §
3º).  Particulares  que  executaram  serviços  em  portão  eletrônico  do  representante  teriam  lhe
dirigido ofensas verbais de cunho racista. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª
CCR). Inexistência de indícios de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

380. Processo: 1.22.001.000029/2017-15 Voto: 2055/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao cidadão. Possível crime de estelionato (CP, art. 171).
Particular efetuou depósitos de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em conta poupança de
terceiro,  com intuito  de obter  outorga de rádio  e televisão comercial  no Município  de Juiz de
Fora/MG.  Após  os  pagamentos,  recebeu  documentação  enviada  pelo  terceiro  que  seria  o
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comprovante da reserva de canal na ANATEL. Entretanto, verificou posteriormente que se tratava
de documentação falsa. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

381. Processo: 1.22.001.000454/2016-23 Voto: 2157/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

382. Processo: 1.23.000.001481/2016-96 Voto: 2098/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de
ameaça (CP, art. 147). O noticiante narra que, em evento comemorativo ao dia do trabalho, um
grupo  de  pessoas  denominado  "partido  militar"  teria  promovido  agressões  a  integrantes  de
movimento  feminista.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).  Fatos  envolvendo
apenas particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

383. Processo: 1.23.000.003461/2016-50 Voto: 2332/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Sala  de Atendimento ao Cidadão.  Suposto crime contra  a  dignidade sexual.
Representante, aluna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, teria sido
tocada inapropriadamente por desconhecido a quem pediu ajuda para a utilização de computador
no laboratório de informática do Instituto. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª
CCR). Suposto crime ocorrido nas dependências do Instituto Federal, mas que não demonstra
vinculação deste com a prática criminosa, apta a ensejar a competência da justiça federal para
dar  prosseguimento  ao  feito.  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
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penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

384. Processo: 1.23.001.000203/2017-92 Voto: 2061/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

385. Processo: 1.25.000.000545/2017-48 Voto: 2101/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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  tentado  (art.  171,  c/c  art.14,  II,  CP).  Representante  noticia  que  recebeu
correspondência  falsa  de  escritório  de  advocacia,  supostamente  sediado  em  Bela  Vista/SP,
indicando valores disponíveis em razão de ação civil pública coletiva movida contra a caixa de
pecúlio e pensões do fundo de reserva técnica. 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.

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

386. Processo: 1.29.000.000039/2017-18 Voto: 2149/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação remetida pela ANVISA. Possível prática de
crime contra as relações de consumo (Lei n° 8.078/90, art. 67). Empresa privada teria publicado
propaganda de produto sem o registro na ANVISA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n°  32 -  2ª  CCR).  Suposto  crime contra  as  relações de  consumo de  competência  da Justiça
Estadual.  Inexiste lesão a bem ou interesse da União.  Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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387. Processo: 1.29.000.000584/2017-04 Voto: 2100/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  Ofício  da  Corregedoria  da  Polícia  Federal,  no  qual  o
representante narra a ocorrência de "desordem em vias públicas" na cidade de Alvorada/RS. Tal
conduta  seria  praticada  pelo  pároco  da  Paróquia  Nossa  Senhora  da  Saúde,  o  qual  estaria
soltando foguetes ao longo das avenidas, ocasionando fuga de cavalos e outros animais. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

388. Processo: 1.29.000.000645/2017-25 Voto: 2328/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de falsificação (CP, art. 298 c/c art. 304),
tendo em vista o emprego de carimbo falso do 7º Tabelionato,  com intuito de fraudar a data
verdadeira em contrato intitulado "Re-Ratificação do Instrumento Particular de Doação". Revisão
de  declínio  (Enunciado  32  da  2ª  CCR/MPF).  Prejuízo  eventualmente  sofrido  por  particular.
Ausência de lesão a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de qualquer elemento de
informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

389. Processo: 1.29.000.000933/2017-80 Voto: 2331/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  falsificação  de  documento  particular  (CP,  art.  298).
Representante  afirma  que  responsável  por  grupo  educacional,  instituição  de  direito  privado,
estaria distribuindo históricos escolares falsos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Incidência da Súmula nº 104 do STJ: "Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos
crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino".
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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

390. Processo: 1.30.001.001062/2017-91 Voto: 2303/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

146/191



Ata da 675ª Sessão de Revisão                                                                                                                                        PGR-00107253/2017

Ementa: Notícia  de  Fato.  A empresa  teria  cometido  infração  sanitária  de  não  garantir  a  qualidade  e
segurança de produto farmacêutico. (CP, art. 273, § 1º-B, III). 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

391. Processo: 1.30.001.001109/2017-16 Voto: 2289/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  sigilosa  na Sala  de  Atendimento  ao Cidadão.  Representante
informa que seguranças de um supermercado teriam agredido uma mulher com tapas no rosto
para que ela confessasse um suposto furto (CP, art. 155). O vídeo estaria circulando em redes
sociais da internet, como o Facebook. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª
CCR). Delito envolvendo particulares. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto
e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

392. Processo: 1.30.001.001133/2017-55 Voto: 2500/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar suposto crime de estelionato (art. 171, CP), praticado por meio de ligação
telefônica. A mãe do representante teria recebido uma ligação de uma pessoa, que se fez passar
por outra, solicitando informações pessoais a seu respeito, bem como dinheiro para custear uma
taxa de um suposto reboque. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

393. Processo: 1.31.000.000561/2016-52 Voto: 2184/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  suposto  crime  de  estelionato  (art.  171,  CP),  que  teria
impedido  a  representante  de  receber  sua  pensão  por  morte  no  período  de  2008  a  2016.  A
beneficiária  narra  que,  no  ano  de  2008,  quatro  pessoas  estiveram  em sua  residência  e  lhe
solicitaram que assinasse documentos, sob a alegação de que precisava fazer revisão no valor de
sua pensão. Após assinar, ficou sem conseguir sacar a pensão até maio de 2016, por meio de
cartão magnético, só voltando a receber o benefício depois de ir ao banco privado e relatar a
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situação  em  2016.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Constam  dos  autos
documentos  que  comprovam  que  a  pensão  por  morte  recebida  pela  representante  foi
regularmente concedida. 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.

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

394. Processo: 1.32.000.000068/2017-86 Voto: 2150/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de homicídio (CP, art. 121) e estelionato majorado (CP, art. 171,
§3º).  Representante  denuncia  que  a  morte  de  seu  pai,  habitante  da  comunidade  indígena
Malacacheta,  foi  entendida  como  de  "causa  natural",  mas  se  deu  em  condições  suspeitas,
havendo  indícios  de  que  se  trata  de  homicídio,  inclusive  porque  houve  saque  de  benefício
previdenciário, após o seu óbito. 1) Estelionato majorado. Realização de 01 (um) saque após o
óbito do titular. Ausência de representante legal ou procurador cadastrado. Saque efetuado com
cartão  magnético.  É  desnecessária  a  remessa  dos  autos  à  2ª  CCR,  para  homologação  de
arquivamento  cuja  fundamentação  encontre  amparo  em  Enunciado  deste  órgão  colegiado.
Aplicação do enunciado nº 681.  Homologação do arquivamento.  2) Suposto Homicídio contra
indígena. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de evidências que apontem
para um suposto homicídio motivado por disputa de terras ou qualquer outra questão relacionada
à condição étnica, ou que envolva interesses da comunidade indígena. Os fatos narrados não
dizem respeito a direitos e interesses coletivos da comunidade indígena. A competência da Justiça
Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas,
incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças
e  tradições,  bem  como  os  direitos  sobre  as  terras  que  tradicionalmente  ocupam,  conforme
dispõem  os  arts.  109,  XI,  e  231,  ambos  da  CF/1988.  Precedentes  (STJ  -  CC:  123016  TO
2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR:
496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03-02-2006). 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

395. Processo: 1.33.003.000070/2017-98 Voto: 2060/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Suposto crime de sonegação de tributos (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º)  por  parte das
empresas comercializantes de plásticos. O manifestante narra que as empresas transportariam
mercadorias  declarando  menos  de  50% do  valor  transportado,  o  que  ilide  o  pagamento  dos
tributos devido. No que se refere a uma delas, esta estaria utilizando notas fiscais "frias". Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O transporte de mercadoria sem a devida
declaração gera a sonegação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
cuja a instituição e cobrança compete aos Estados e ao Distrito Federal (CF, art. 155, inc. II).
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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

396. Processo: 1.34.001.001560/2017-94 Voto: 2104/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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).  A representante informa que sofreu prejuízo financeiro ao
efetuar compra de produto em falso anúncio virtual de mercadoria de empresa privada. 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.

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

397. Processo: 1.34.015.000112/2017-14 Voto: 2370/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, em que a
comunicante relata que pessoa desconhecida teria encaminhado mensagem para seu sobrinho
menor com teor pornográfico através do aplicativo "WhatsApp". Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32). Crimes praticados 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. Precedentes do STJ (CC 139090, Min. Felix
Fisher, Dje 29/06/2015) e da 2ª CCR (Processo nº 0000794-19.2016.4.01.4002, Voto 5248/2016,
Sessão 655ª, de 08/08/2016; Procedimento nº 1.17.000.003752/2014-83, Voto 1261/2015, Sessão
616ª, de 18/03/2015). Inexistência de transnacionalidade na conduta. Ausência de elementos de
informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

398. Processo: DPF/CZS-00197/2013-INQ Voto: 2297/2017 Origem: GABPRM1-FSF - 
FREDERICO SIQUEIRA 
FERREIRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Representação  efetuada  por  pessoa  jurídica  de  direito  privado  noticiando
possível  crime de contrabando de cigarros (CP,  art.  334-A).  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Inúmeras diligências foram realizadas em diversas datas e municípios, não
tendo  sido  verificada  a  prática  de  contrabando  de  cigarros  ou  outros  delitos  por  parte  dos
investigados.  Fatos antigos,  o  que torna incerta  a  identificação dos autores e  a  consequente
resolução do caso. Ausência de indícios plausíveis de autoria e de diligências capazes de alterar o
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panorama probatório atual. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Inexistência
de indícios de venda de cigarros contrabandeados. Ausência de autoria e materialidade. Aplicação
da Orientação n. 26 da 2ª CCR: "A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das diligências
investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória potencialmente
idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP". Homologação do arquivamento, 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

399. Processo: DPF-DRS/MS-0269/2012-INQ Voto: 2236/2017 Origem: GABPRM2-RBL - RAUL 
BATISTA LEITE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a coautoria nos delitos do art. 273, §1º e art. 334, §1º, "d",
ambos  do  Código  Penal,  visto  que  indivíduo,  já  denunciado  em  ação  penal,  foi  flagrado
transportando mercadorias de procedência estrangeira, inclusive remédios, desacompanhadas de
documentação legal e acobertadas por nota fiscal falsa, supostamente emitida por microempresa
individual.  Busca-se,  no  presente  apuratório,  identificar  a  coautoria  do  delito  por  parte  da
microempresa individual,  que estaria expedindo notas fiscais falsas destinadas a acobertar as
mercadorias de procedência  estrangeira.  Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).
Diligências empreendidas ao longo de quatro anos de investigação. Restou demonstrado que a
microempresa individual seria um estabelecimento fictício, sendo expedidas e arrecadadas notas
fiscais em seu nome, com dados falsos, descrevendo os produtos a serem transportados como
ração de animais ou farinha de mandioca, mas que na verdade a mercadoria era produtos de
origem estrangeira, tais como pneus, cigarros, brinquedos, remédios, dentre outros. Ouvidos os
supostos destinatários das mercadorias,  todos negaram ter  negociado ou mesmo conhecer  a
empresa que expediu as notas. Inúmeras diligências foram realizadas na tentativa de localizar o
empresário individual responsável pela microempresa, todas sem êxito. Ausência de indícios de
autoria  delitiva  e  diligências  capazes  de  alterar  o  panorama  probatório.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

400. Processo: DPF/MS-0128/2016-INQ Voto: 2107/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de lavagem de capitais (Lei n. 9.613/98), tráfico internacional
de drogas e associação para o tráfico internacional (art. 33 e 35, ambos c/c art. 40, Lei 11.343/06).
A investigação teve início com informações de que um indivíduo e seu genitor seriam supostos
líderes  de  organização  criminosa,  que  teria  como  outros  integrantes  mais  quatro  pessoas.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Foi realizado monitoramento de
alguns  terminais  telefônicos  utilizados  pelos  investigados.  Não  foi  possível  apurar  elementos
concretos acerca da materialidade delitiva de modo a amparar a persecução. Falta de justa causa
para o prosseguimento do feito.  Aplicação da Orientação n.  26 da 2ª  CCR. Homologação do
arquivamento.

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

401. Processo: PRM/JAL-3427.2016.000063-5-INQ Voto: 1986/2017 Origem: GABPRM1-CARJ - 
CARLOS ALBERTO DOS RIOS 
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JUNIOR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falsificação de documento público (CP, 297, § 4º) praticado
por representante de pessoa jurídica de direito privado. Representante da empresa deixou de
anotar o contrato de trabalho na CTPS de funcionária. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, IV). Conduta que serviu de crime-meio para a prática de delito mais abrangente (crime-fim),
qual seja, sonegação de débitos previdenciários. Princípio da consunção. Crime fim absorve o
crime meio, já que a investigada teria omitido a anotação da CTPS com a intenção de sonegar os
impostos relativos à contratação. Princípio da insignificância. O valor sonegado foi de R$ 5.204,72
e o contrato de trabalho durou apenas 13 (treze) dias. Ausência de suficiente ofensa ao bem
jurídico tutelado. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o
princípio  da  insignificância  aos  débitos  previdenciários  que  não  ultrapassem  o  limite  de  R$
10.000,00,  em  decorrência  do  art.  20  da  Lei  nº  10.522/02.  Precedentes  do  STJ:  HC
201301330900/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE de 02/05/2016; AGRESP
201500780953/RS, Rel.  Min. Reinaldo Soares da Fonseca, Quinta turma, DJE de 21/09/2015;
AGRESP  201202104758/  SP,  Rel.  Min.  Moura  Ribeiro,  Quinta  Turma,  DJE  de  26/08/2014.
Ausência de tipicidade material. Homologação do arquivamento.

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

402. Processo: PRM/JAL-3427.2016.000067-2-INQ Voto: 1985/2017 Origem: GABPRM1-CARJ - 
CARLOS ALBERTO DOS RIOS 
JUNIOR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de falso testemunho (CP, art. 342), tendo
em vista as divergências entre a quantidade de horas trabalhadas e o não pagamento de horas
extras mencionadas nos depoimentos de duas testemunhas em Reclamação Trabalhista. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Eventuais inconsistências verificadas no depoimento
de uma testemunha que apenas retratam a diferença de percepção sobre a verdade real dos
fatos,  absorvidos  de  modo distinto.  Entendimento  de  que,  para  a  configuração  do  crime  em
questão,  é  necessário  que  haja  divergência  entre  a  declaração  da  testemunha  e  o  que  ela
efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Precedente da 2ª
CCR: Procedimento nº 1.29.003.000485/2015-22, 631ª Sessão, de 26/10/2015, unânime. Falta de
justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

403. Processo: PRM/SJR-3409.2016.000173-0-INQ Voto: 2452/2017 Origem: GABPRM2-ECLM - 
ELEOVAN CESAR LIMA 
MASCARENHAS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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

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

404. Processo: SRPF-AP-00358/2015-INQ Voto: 2430/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de apropriação indébita previdenciária
(CP, art. 168-A), noticiada pela Juíza da 2ª Vara do Trabalho de Macapá/AP, tendo em vista a
ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias por parte da empresa. Revisão do
Arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Restou comprovado o pagamento integral  do tributo
devido. Quitação integral das contribuições previdenciárias. Extinção da punibilidade (CP, art. 168-
A,  §2º:  É extinta a punibilidade se o agente,  espontaneamente,  declara,  confessa e efetua o
pagamento  das  contribuições,  importâncias  ou  valores  e  presta  as  informações  devidas  à
previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal). Falta
de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

405. Processo: SRPF-AP-00440/2016-INQ Voto: 2160/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de invasão de terras públicas (art. 20, lei 4.947/1966).
Possível invasão de terras públicas, no bairro Infraero II de Macapá/AP, na área de expansão do
Aeroporto Internacional de Macapá. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O presente
apuratório possui o mesmo objeto do IPL n. 44/2016, que foi arquivado devido à ausência de justa
causa, visto que a área em questão já foi alvo de reintegração de posse. Informações nos autos
de que seria impossível a individualização dos invasores, sendo realizadas rondas periódicas no
local para evitar novas invasões. Atualmente a área em questão não está invadida. Ausência de
justa causa para prosseguimento da persecução. Homologação do arquivamento.

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

406. Processo: 1.05.000.000448/2016-67 Voto: 2259/2017 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85 (omissão de dados técnicos
indispensáveis à propositura de Ação Civil Pública) e do crime de desobediência (CP, art. 330).
Comunicação de que,  por  quatro  oportunidades,  Procurador da República notificou o  Prefeito
investigado a apresentar informações para instrução de apuração cível, não tendo sido atendidas
as referidas notificações. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Necessidade de
individualização do destinatário da ordem, prova de sua inequívoca ciência e intenção deliberada
de não cumprir  a determinação para que ocorra a responsabilização penal,  o que não restou
evidenciado na hipótese. Houve apenas o envio de correspondências para a sede da Prefeitura,
sem qualquer outra tentativa por outro meio por parte do órgão ministerial.  Não há elementos
aptos  a  amparar  a  afirmação  de  que  o  Prefeito  investigado,  efetivamente,  recebeu  e  tomou
ciência,  em  termos  pessoais,  das  notificações  que  lhe  foram  endereçadas  e,  assim,
conscientemente, tenha deixado de atender à requisição ministerial. Precedentes da 2ª CCR: NF
1.29.000.000878/2016-47,  Sessão 670ª,  30/01/2017.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na
persecução penal. Ausência de indícios da prática de crime. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

407. Processo: 1.10.000.000140/2017-32 Voto: 2263/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por meio de carta manuscrita. Possível organização
criminosa,  composta  por  portadores  de  TBP  -  Transtorno  de  Personalidade  "Borderline"  e
dependentes químicos, estaria envolvida em abusos sexuais de atores mirins e superfaturamento
de projetos no âmbito da ANCINE e da FUNARTE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Fatos  narrados  de  forma  vaga  e  desconexa.  Informações  obtidas  por  terceiros  não
identificados. Manifestação genérica e desprovida de elementos concretos que embasem uma
investigação para responsabilização penal ou cível. Não é possível identificar com precisão os
fatos,  tampouco estabelecer  uma linha  de  compreensão  apta  a  ensejar  eventual  persecução
penal.  Representação enviada a várias unidades do Ministério Público Federal.  No Estado do
Acre, a mesma representação já foi objeto de Notícia de Fato, cuja solicitação de arquivamento foi
encaminhada  à  respectiva  Seção  Judiciária  com  pedido  de  arquivamento.  Homologação  do
arquivamento.

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

408. Processo: 1.11.000.000560/2016-09 Voto: 2167/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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

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

409. Processo: 1.14.000.002622/2016-05 Voto: 2162/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Roubo a carteiro com a subtração de encomendas. (CP, art. 157). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de testemunhas ou vestígio material que
possam  auxiliar  na  descoberta  da  autoria  do  ilícito.  Inexistência  de  diligências  capazes  de
modificar o panorama probatório. Homologação do arquivamento.

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

410. Processo: 1.14.001.000447/2015-12 Voto: 2056/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Ofício  do  Ministério  Público  Estadual,  versando  sobre
denúncia feita através do Disque 100, que narra a suposta ocorrência de trabalho escravo em
Fazenda do Município de Santa Luzia/BA (CP, art. 149). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Oficiado, o Ministério Público do Trabalho encaminhou relatório de inspeção, onde não
se constatou a ocorrência do delito. As irregularidades encontradas são pontuais e se referem às
condições do ambiente de trabalho, fatos que foram devidamente registrados no relatório. Inexiste
qualquer fato relevante para a esfera penal do direito, haja vista a conclusão do relatório apontar
para a não existência de trabalho em condições análogas à de escravo. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

411. Processo: 1.14.002.000056/2017-50 Voto: 1998/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  em  prejuízo  da  União  (CP,  art.  171,  §3º).
Investigado, mesmo desempregado, teria doado R$ 125,00 à campanha de candidato a vereador
do município de São Domingos/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Doador
consta como desempregado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, o
que indicaria sua incapacidade econômica para fazer doações e, consequentemente, configuraria
o crime de estelionato contra a União. Doação de baixo valor. Candidato informou que o doador
executou  trabalhos  informais  para  obter  a  quantia.  Ausência  de  irregularidades  na  doação.
Atipicidade da conduta. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

412. Processo: 1.14.002.000073/2017-97 Voto: 2270/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa efetuada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão.
Possível  fraude  para  concessão  de  aposentadoria  por  invalidez,  perpetrada  por  indivíduo
saudável, em conluio com advogado e funcionários da rede municipal de saúde de Santa Luz/BA
(CP, art. 171). 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. Possibilidade de desarquivamento caso surjam novos fatos. Aplicação do 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

154/191



Ata da 675ª Sessão de Revisão                                                                                                                                        PGR-00107253/2017

413. Processo: 1.14.014.000215/2016-04 Voto: 1988/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ALAGOINHAS-BA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Noticia  de  Fato.  Possível  crime de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Representação
proveniente  do  Juízo  de  Direito  de  Acajutiba/BA,  relatando  provável  falsidade  de  registro  de
certidão de óbito, o qual teria sido usado, perante o INSS, para gerar possível pensão por morte.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. A autarquia previdenciária informou
que não foi gerada nenhuma pensão tendo como instituidor o segurado cuja certidão de óbito
seria inverídica. Não houve utilização da certidão perante o INSS. Inexistência de informações
capazes de justificar o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento. Homologação do
arquivamento.

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

414. Processo: 1.14.014.000240/2016-80 Voto: 2158/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ALAGOINHAS-BA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Manifestação sigilosa formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão.
Narra o representante que uma pessoa, através de um número de celular desconhecido, estaria
ameaçando,  via  WhatsApp,  divulgar  imagens  íntimas  suas.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, IV). Em que pese não ser o caso de eventual delito cuja atribuição seja do MPF, o
representante  sequer  forneceu  cópia  da  suposta  conversa  ou  informou  se  realmente  perdeu
fotografias íntimas ou as tinha armazenadas, de modo a conferir credibilidade à suposta ameaça.
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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

415. Processo: 1.15.000.000533/2017-60 Voto: 2139/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Noticia de Fato. Possível crime de estelionato majorado na modalidade tentada (CP, art. 171, § 3º
c/c art. 14, II). Representação proveniente da Procuradoria Seccional do INSS, considerando que
a  representada  teria  prestado  informações  falsas  ao  requerer  o  benefício  assistencial  de
prestação continuada à pessoa idosa (LOAS) em abril de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligência. Apurou-se que a declarante havia informado que residia sozinha,
mas, em verdade, morava com sua genitora, que já era detentora de Aposentadoria por Idade,
revelando que a renda per capta do grupo familiar seria superior a " de salário mínimo, não tendo
assim direito ao benefício pretendido. O benefício não chegou a ser concedido à representada,
não  tendo  ela  obtido  nenhuma  vantagem  indevida.  Ausência  de  dolo.  Homologação  do
arquivamento. Homologação do arquivamento.

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

416. Processo: 1.15.000.003287/2016-17 Voto: 2143/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Oficiada, a empresa pública federal demonstrou que o processo judicial do qual emanou a
ordem já se encontra extinto, exatamente pela satisfação do crédito dele decorrente. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

417. Processo: 1.15.004.000016/2016-70 Voto: 2156/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  possível  prática  de  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária  (CP,  art.  168-A).  Ausência  de  repasse  ao  município,  de verbas  do INSS,  pela
Secretaria da Saúde de Parambu/CE, no exercício de 2011, dos valores descontados a título de
contribuição  previdenciária.  Revisão  de  Arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Oficiada, a Receita Federal informou não haver débitos tributários definitivamente constituídos em
desfavor  do Município de Parambu/CE para o ano-calendário  de 2011. Ausência de condição
objetiva de procedibilidade. Incidência do verbete n. 24 da Súmula Vinculante do STF. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

418. Processo: 1.16.000.000797/2017-86 Voto: 2333/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Ofício encaminhado pela Câmara dos Deputados. Possível
prática do crime de desacato praticado por  particular  contra  policial  legislativo  (CP,  art.  331).
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Conforme investigação efetivada, os fatos não
passaram de mero desentendimento entre o policial e a visitante, uma vez que não se visualiza o
dolo indispensável à configuração do crime ora tratado. Ausência de dolo. Atipicidade da conduta.
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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

419. Processo: 1.18.003.000027/2017-39 Voto: 2308/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se aponta possível conduta delituosa ocorrida através da rede social Facebook.
Narra o representante que um perfil teria enviado fotos íntimas suas e sua namorada, que tem
apenas  17  anos,  para  diversos  amigos,  através  do  aplicativo  Messenger.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A notícia formulada carece de elementos mínimo para sua
adequada  compreensão  e  delimitação  de  competência.  O  representante  foi  notificado  para
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complementar as informações de modo a viabilizar o início da investigação, contudo permaneceu
inerte. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

420. Processo: 1.20.004.000125/2017-16 Voto: 2265/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática do crime de abandono material
(CP, art. 244). Representante afirma que, com base em denúncias de blogs e sites da internet,
filha menor de Deputada Federal  estaria em estado de abandono e desnutrição,  consumindo
bebidas alcoólicas e entorpecentes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime que
depende do dolo para sua configuração, devendo o agente deixar de prover as necessidades
básicas  do  filho  menor  de  idade,  deixando-o,  sem  justa  causa,  em  estado  de  abandono.
Manifestação e notícias espalhadas na internet não apontam mínimos indícios de dolo do agente,
o que impossibilitaria a requisição de diligências justificando uma investigação. Imagens postadas
em blogs com ideologias políticas opostas a da Deputada em questão, o que indica que foram
feitas  somente  pela  divergência  político-partidária.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

421. Processo: 1.22.007.000073/2016-94 Voto: 2151/2017 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n. 8.137/90). Prefeito eleito em 2016
na cidade de Três Pontas/MG não estaria declarando eventual renda obtida no exercício de sua
profissão  (médico),  visto  que  teria  fornecido  muitos  atestados  médicos  com  o  propósito  de
angariar a simpatia dos eleitores à época das eleições. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Diligências. Não há nos autos indícios de que os valores auferidos no exercício de
sua profissão não estejam sendo devidamente declarados. Inexistência de qualquer elemento que
indique a cobrança de valores pelo fornecimento de atestados médicos. O suposto delito do art.
302 do CP já foi investigado e arquivado no âmbito Estadual. Ausência de lançamento definitivo
do  crédito  tributário.  Súmula  vinculante  nº  24  do  STF.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Possibilidade de desarquivamento caso surjam novos fatos. Aplicação do
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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

422. Processo: 1.25.000.000444/2017-77 Voto: 2051/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime contra o Sistema Financeiro
Nacional  (Lei  nº  7.492/89)  praticado,  em  tese,  por  funcionários  de  empresa  indeterminada.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Apesar  de  diversas  solicitações  de
complemento de dados, o manifestante não apresentou elementos mínimos de provas, limitando-
se a escrever que "a empresa em questão realizou falsas promessas de que a cada investidor que
aderisse a ela ganharia porcentagens sobre o dinheiro investido, contudo a empresa não honrou o
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que foi prometido a seus investidores, aplicando um golpe (...)". O suposto crime não é narrado
circunstanciadamente, nem há mínima prova documental que possa confirmar os fatos narrados.
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Possibilidade de desarquivamento caso
surjam novos fatos. Aplicação do 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

423. Processo: 1.25.011.000050/2017-90 Voto: 2305/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar eventual prática de racismo e misoginia (ódio ou aversão
às  mulheres)  em rede  social.  Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  A página
eletrônica na qual estariam publicadas as mensagens foi excluída ou bloqueada pelo Facebook,
restando  impossível  o  acesso  ao  seu  suposto  conteúdo  racista  e  misógino.  Além do  link,  a
representante não trouxe aos autos qualquer prova ou indícios da existência das publicações, o
que inviabiliza a constatação material  da prática delituosa.  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

424. Processo: 1.26.000.003229/2016-18 Voto: 2489/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão,
relatando a publicação de mensagens discriminatórias contra indígenas, veiculadas por meio do
aplicativo "ComuniQ". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Não foram trazidos
elementos concretos que possibilitem o desencadeamento da persecução criminal. O noticiante
limitou-se a acostar apenas um "print" das supostas publicações feitas, as quais são praticamente
ilegíveis  e  sequer  permitem individualizar  o  autor.  Ausência  de  materialidade.  Inexistência  de
informações  capazes  de  justificar  o  prosseguimento  do  feito.  Aplicação  do  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

425. Processo: 1.26.001.000391/2016-66 Voto: 2260/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330),
ou de recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação
civil,  quando requisitados pelo Ministério Público (art.  10, lei  7.347/85).  Responsável legal por
pessoa jurídica de direito privado, investigada em inquérito civil,  desobedeceu notificações do
Ministério Público do Trabalho (MPT) que solicitava a apresentação de documentos relacionados
à  empresa  e  aos  seus  empregados.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Necessidade de individualização do destinatário da requisição, prova de sua inequívoca ciência e
intenção deliberada de não cumprir a ordem para que ocorra a responsabilização penal. Ausência
de notificação pessoal do sócio administrador da pessoa jurídica investigada. Não há elementos
aptos a amparar a afirmação de que o responsável legal da empresa, efetivamente, recebeu e
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tomou  ciência,  em  termos  pessoais,  das  notificações  que  lhe  foram  endereçadas  e,  assim,
conscientemente, tenha deixado de atender à requisição ministerial. Precedentes da 2ª CCR: NF
1.29.000.000878/2016-47,  Sessão 670ª,  30/01/2017.  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

426. Processo: 1.26.003.000045/2017-49 Voto: 2062/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de furto qualificado, por meio de fraude (CP,
155,  §4º,  II),  à  agência  da  Caixa  Econômica  Federal.  Saques  fraudulentos  de  benefício
previdenciário  teriam ocorrido por  meio de terminal  de autoatendimento,  na agência  de Terra
Talhada/PE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Os saques foram
efetuados com uso de cartão clonado por pessoa desconhecida em terminal de autoatendimento
e  não  houve  registro  de  eventual  captação  de  imagens por  câmeras  de  vídeo.  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

427. Processo: 1.29.000.000587/2017-30 Voto: 2362/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Representação sigilosa formulada em face de empresa privada, noticiando a
ocorrência  de  diversas  irregularidades,  como desconto  salarial  mesmo com atestado  médico,
carteira assinada em um CNPJ e o controle de ponto em outro CNPJ, contratação de pessoas
sem anotação na CTPS por estarem recebendo seguro-desemprego. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Não foram apurados elementos concretos que possibilitem o
desencadeamento  da  persecução  criminal.  Ausência  de  materialidade.  Inexistência  de
informações  capazes  de  justificar  o  prosseguimento  do  feito.  Aplicação  do  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

428. Processo: 1.29.002.000571/2016-26 Voto: 1996/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em sentença prolatada na 4ª Vara Federal de Caxias do
Sul/RS, que informa a ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária. Representante de
pessoa jurídica de direito privado teria apresentado no curso da ação declarações divergentes
entre a movimentação financeira da empresa e a percepção de rendimentos da autora Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de lançamento definitivo do crédito tributário.
Súmula vinculante nº 24 do STF. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Ofício
encaminhado  à  Receita  Federal  para  análise  fiscal  do  contribuinte.  Expressa  previsão  de
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acompanhamento semestral da análise fiscal pela SUBJUR. Possibilidade de desarquivamento
caso surjam novos fatos. Aplicação do 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

429. Processo: 1.29.008.000112/2017-73 Voto: 1999/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho (CP, art. 342). Os investigados,
testemunhas em ação previdenciária, teriam entrado em contradição entre si e com o depoimento
da autora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime em
comento exige-se que o agente tenha, deliberadamente, feito afirmação falsa em juízo, mentido
sobre fato  específico  ou ocultado a verdade sobre fato de que tem conhecimento.  Eventuais
inconsistências verificadas nos depoimentos das testemunhas que apenas retratam a diferença de
percepção sobre a verdade real dos fatos, absorvidos de modo distinto. Entendimento de que,
para a configuração do crime em questão, é necessário que haja divergência entre a declaração
da testemunha e o que ela efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos
autos.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.29.003.000485/2015-22,  631ª  Sessão,  de
26/10/2015,  unânime.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

430. Processo: 1.33.000.000396/2017-45 Voto: 2153/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício do juízo da 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC.
Possível  crime de falso testemunho nos autos de ação trabalhista  (CP,  art.  342).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Eventuais inconsistências verificadas no depoimento de
uma testemunha que apenas retratam a diferença de percepção sobre a verdade real dos fatos,
absorvidos de modo distinto. Entendimento de que, para a configuração do crime em questão, é
necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o que ela efetivamente sabe
sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº
1.29.003.000485/2015-22,  631ª  Sessão,  de  26/10/2015,  unânime.  Falta  de  justa  causa  para
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

431. Processo: 1.33.000.001525/2016-31 Voto: 2152/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168) em
decorrência da não apresentação de bem penhorado (veículo automotor), no bojo de processo em
trâmite na 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC, pelo investigado na condição de depositário.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. O juízo do trabalho apresentou
cópias  do  processo  onde  não  consta  o  ato  de  intimação  cujo  descumprimento  ensejou  a
decretação de depositário infiel. Entretanto, consta um "recibo de entrega de bens", datado de
04/07/2016,  que  confirma  a  entrega  do  bem  penhorado  à  leiloeira  oficial  e  um  "auto  de
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arrematação", datado de 03/08/2016, onde se atesta que o veículo foi entregue e arrematado em
hasta pública, liquidando-se a execução. Perda do objeto. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

432. Processo: 1.34.003.000539/2016-71 Voto: 2496/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de fraude em benefício do Programa Bolsa Família (CP, art. 171).
Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).  Diligências.  Conforme  disposto  nos  autos,
verifica-se que o valor do bolsa família recebido pela representada foi cancelado apenas em razão
da alteração do domicílio da mesma, não havendo qualquer indício do emprego de fraude para o
recebimento de tal benefício. Ausência de tipicidade. Homologação do arquivamento.

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

433. Processo: 1.34.043.000078/2017-41 Voto: 2140/2017 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 formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual narra o representante a ocorrência de suposta invasão de imóvel de propriedade
de um clube por um particular. Possível crime de esbulho possessório (CP, art. 161, §1º). Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Litígio envolvendo particular. O delito em questão, em
regra,  somente  se  procede  mediante  queixa,  na  forma  do  art.  161,  §3ª.  Homologação  do
arquivamento.

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

434. Processo: 1.34.043.000243/2016-83 Voto: 2102/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Representação realizada a partir de encaminhamento de
cópia de IPL pela Promotoria de Justiça de Embu das Artes/SP. Possível prática do crime de
assédio  contra  menor  (ECA,  art.  241-D).  Representante  informa  que  perfil  de  rede  social
"facebook" postou mensagens e imagens de cunho supostamente libidinosas dirigidas a menor.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV). 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). Arquivamento dos autos em razão
do encaminhamento ter sido em decorrência de cumprimento de dever de ofício. O delito continua
a ser  apurado no bojo  do IPL n.  202/2015 da Promotoria  de Justiça de Embu das Artes/SP.
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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Arquivamento)

435. Processo: 1.15.000.000586/2017-81 Voto: 2004/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (CTB,
art. 303). Servidor do IBGE, na direção de veículo automotor de propriedade do instituto, teria
colidido  com moto  de  particular,  causando-lhe  lesão  corporal.  Recebimento  da  promoção  de
arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Segundo perícia do
Detran-CE,  a  colisão  ocorreu no momento  em que o servidor  avançou indevidamente na via
preferencial. Perícia não constatou avarias no veículo oficial. Acidente de pequenas proporções.
Particular sofreu danos materiais em seu veículo e escoriações leves Aplicação de advertência ao
servidor na esfera administrativa. 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  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

436. Processo: PRM/ARA-3416.2016.000114-9-INQ Voto: 2138/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARARAQUARA/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Representação. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Relata a noticiante
provável fraude ao "Programa Minha Casa Minha Vida", onde corretora credenciada em empresa
de engenharia e financeira facilitavam o financiamento de imóveis para pessoas com restrição de
crédito, mesmo sabendo que a transação não seria concluída. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Segundo a representante, os interessados nos imóveis pagavam
uma quantia  correspondente à entrada do imóvel  e,  logo após o recolhimento de tal  valor,  o
financiamento era cancelado por não cumprimento das exigências legais. Informa também que os
valores pagos pelos supostos contraentes do financiamento não eram restituídos. Inexistência de
informações quanto a eventual fraude ou irregularidades envolvendo o Programa Social MCMV,
uma vez que eram a corretora e a financeira quem recolhiam ilicitamente os valores pagos por
particulares. 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

437. Processo: DPF-SE-0155/2016-INQ Voto: 1790/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial  instaurado a partir  de desmembramento das investigações empreendidas no
âmbito da operação "Cérebro", em que restaram apuradas as atividades de associação criminosa
na municipalidade de Lagarto/SE, a qual promovia a concessão de benefícios previdenciários de
maneira indevida para trabalhadores que procuravam os seus serviços,  causando prejuízo ao
Instituto Nacional do Seguro Social  -  INSS. No caso, apura-se a possível prática do crime de
estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º),  em  razão  de  suposta  concessão  indevida  da
aposentadoria por idade. Promoção de arquivamento fundada na ausência de dolo da investigada.
Discordância  do  Magistrado.  Aplicação  do  art.  28  do  CPP.  Acolhimento  do  entendimento  do
Procurador da República, no sentido de que a beneficiária é apenas "mais uma das inúmeras
trabalhadoras  rurais  que,  diante  de  uma  precária  instrução  educacional,  muitas  vezes  são
utilizadas como instrumento de alguns indivíduos para adquirirem vantagens indevidas em cima
da boa-fé e ignorância de alguns cidadãos de bem". Reconhecimento excepcional da ausência de
dolo na conduta da investigada. Insistência no arquivamento.

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

438. Processo: JF-BRI-0011180-55.2012.4.03.6181-
INQ

Voto: 2243/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. 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 88 (oitenta e oito) maços de cigarros de origem estrangeira e não há notícia de reiteração
da  conduta,  o  que,  excepcionalmente,  impõe  reconhecer  como  insignificante  a  conduta
investigada. Insistência no arquivamento.

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

439. Processo: JF/CE-0013198-34.2007.4.05.8100-
INQ

Voto: 2237/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  em 2007 para  apurar  possível  crime  contra  o  sistema  financeiro
nacional (art. 22 da Lei 7.492/86) e de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98) tendo em vista
o envio  de  Relatório  de Inteligência  Financeira  "  RIF/COAF noticiando  transações financeiras
incompatíveis com valores declarados por particulares. Promoção de arquivamento fundada na
ausência de linha investigativa capaz de elucidar os fatos e apontar para os autores. Discordância
do Magistrado, em razão da possibilidade de realizar a oitiva de alguns particulares. Aplicação do
art.  28 do CPP.  Após a realização de inúmeras diligências,  como a quebra de sigilo  fiscal  e
bancário, oitiva de diversas pessoas e emissão de precatórias, foi possível concluir pela prática de
fraude  financeira,  consistente  na  utilização  de  dados  de  terceiros,  que  não  sabiam  das
movimentações  realizadas  em  seus  nomes,  das  chamadas  e-contas  abertas  pela  internet,
mediante  a  utilização  de  cartão  de  crédito  emitido  fora  do  Brasil.  Após  cruzamento  de
depoimentos foi  possível  identificar  possível  suspeito de envolvimento nos fatos,  mas este se
valeu do direito de permanecer calado e não acrescentou nada à investigação. Atualmente o

163/191



Ata da 675ª Sessão de Revisão                                                                                                                                        PGR-00107253/2017

possível suspeito cumpre pena pela prática de outro crime. Movimentações que não se revelaram
vultuosas. Inexistência de elementos mínimos que possam contribuir para a elucidação do delito e
identificação de seus  autores,  mormente  pelo  lapso temporal  decorrido (aproximadamente  10
anos). Orientação nº 26/20161 da 2ª CCR. Insistência no arquivamento.

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

440. Processo: JF-JUN-3403.20.12.000382-7-INQ Voto: 2298/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 28ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A), pelos administradores de sociedade empresária, pois, segundo apurado, a sociedade teria
informado em GFIP o código referente a entidades filantrópicas isentas no período de 01/2006 a
06/2006, mas não possuía tal qualificação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Após a realização de diversas diligências para a elucidação dos fatos, o Conselho Nacional de
Assistência  Social  (CNAS)  do Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Agrário  noticiou  que  a
sociedade em exame possuía Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social " CEBAS
no período de 15/03/2004 a 14/03/2007.  Quanto ao período contestado (01/2006 a 06/2006),
verifica-se  que  a  sociedade detinha  a  certificação  exigida  para  gozo  da  imunidade  tributária.
Conforme jurisprudência,  o "Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social  emitido
pelo  CNAS  é  um  ato  administrativo  de  caráter  declaratório,  que  certifica  uma  situação
preexistente,  e,  por  essa  razão,  tem eficácia  ex  tunc1".  Inexistência  de  fraude.  Carência  de
elementos  mínimos  necessários  para  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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

441. Processo: JF-MAR-0004708-15.2016.4.03.6111-
INQ

Voto: 2201/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 11ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
MARÍLIA/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  descrito  no  art.  171,  §  3º,  do  CP.  Recebimento
indevido de benefício previdenciário, no período de 12/2007 a 05/2008, após o óbito da titular.
Promoção de arquivamento fundada na aplicação do princípio de insignificância. Discordância do
Magistrado. Aplicação do art.  28 do CPP. Ausência de informações sobre representante legal,
procurador  habilitado  ou  pessoa  do  grupo  familiar  indicada  para  recebimento  do  benefício.
Ouvidos,  os  familiares  não  souberam  informar  quem  seria  o  responsável  pelos  saques.
Inocorrência de registro de renovação de senha. Caso em que a autarquia previdenciária não
logrou êxito em identificar e localizar o recebedor do benefício. Indícios de autoria delitiva não
evidenciados. Ultrapassados mais de 8 anos desde a data do fato. Aplicação do Enunciado nº 681
da 2ª CCR. Inexistência de diligências capazes de alterar o panorama probatório atual. Insistência
no arquivamento.

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

442. Processo: PRM-JND-3422.2016.000136-8-INQ Voto: 1977/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Inquérito Policial.  Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º),  tendo em vista o
relato de que os administradores de farmácia teriam colocado em erro o Programa Farmácia
Popular do Brasil, pois receberam repasse federal para a aquisição e venda de medicamentos
pelo  referido  programa,  mas,  após  auditoria,  verificou-se  a  ausência  das  notas  fiscais  que
comprovassem a venda dos medicamentos no período entre janeiro de 2013 e abril  de 2014.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Restou esclarecido que o estabelecimento
foi vítima de roubo no dia 07/04/2014, ocasião em que foram subtraídos diversos equipamentos
eletrônicos utilizados para o armazenamento das notas fiscais. Juntada de boletim de ocorrência.
Após análise documental, constatou-se que a representada, cadastrada no programa desde 2007,
não possuía as notas fiscais somente referente ao período próximo ao roubo, ou seja, janeiro de
2013 e abril  de 2014. Fatos suficientemente esclarecidos.  Carência de indícios da prática de
crime.  Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

443. Processo: SR/DPF/MG-01472/2015-INQ Voto: 2198/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  ASSOCIAÇÃO  PARA O  TRÁFICO  E  DE
TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  DROGAS  (ARTS.  33  E  35  DA  LEI  11.343/06).  MPF:
ARQUIVAMENTO  EM  RAZÃO  DA  AUSÊNCIA  DE  DILIGÊNCIAS.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28,C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE DILIGÊNCIAS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA
PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1.  Inquérito  Policial  instaurado para apurar  a  suposta
prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da
Lei nº  11.343/06).  2.  Consta dos autos que duas nacionais foram presas em 25/04/2015, em
território francês, quando tentavam ir para Paris transportando substância entorpecente (cocaína).
Atualmente,  ambas  estão  em  solo  estrangeiro  cumprindo  medida  judicial  de  restrição  de
liberdade.  3.  Realização  de  acordo  de  colaboração  premiada  com  amiga  das  investigadas,
apontada  como  possível  aliciadora.  Em  síntese,  a  colaboradora  informou  manter  relação  de
amizade com C. e que durante o tempo em que residiu em São Paulo conheceu R., a qual afirmou
em certa  oportunidade  que  estaria  ganhando  muito  dinheiro  levando  drogas  para  a  Europa,
momento em que teria convidado a colaboradora a participar do esquema delituoso, mas recebeu
negativa  como  resposta.  4.  Esclareceu  que  como  integravam  a  mesma  rede  social,  as
investigadas tornaram-se amigas e, mais tarde, depois de ouvir de sua amiga que iria viajar para o
exterior,  suspeitou  que  a  viagem  ocorreria  na  companhia  de  R.  Negou,  contudo,  que  tenha
participado de qualquer aliciamento. 5. Após as oitivas, ponderou a Autoridade Policial sobre a
existência de elementos para o indiciamento de C., responsável pelo transporte de drogas ao
exterior, e R., integrante de organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas,
responsável pelo aliciamento de pessoas para realizarem o transporte de drogas. 6. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por não vislumbrar linha investigativa
plausível que justifique o prosseguimento das investigações. 7. Discordância do magistrado, que
considerou  a medida  prematura,  tendo  em vista  a  existência  de fortes  indícios  de  um grave
esquema de tráfico internacional de entorpecentes. 8. Constata-se dos autos que a investigada R.
possui diversos registros de ida à Europa e seria conhecida por aliciar pessoas para efetuar o
transporte internacional de drogas, o que ocorreu com a investigada C. 9. Revela-se possível a
hipótese de que R. precisaria de uma rede de apoio para viabilizar a entrega das drogas para os
aliciados  executarem  o  transporte  das  substâncias,  sendo  certo  que  revela-se  necessário  o
prosseguimento das investigações para que toda a atuação das investigadas e a extensão de
seus atos restem esclarecidas. 10. Como bem ponderou a Autoridade Policial, o prosseguimento
do feito em relação às indiciadas não configura violação ao princípio do bis in idem, uma vez que,
mesmo tendo sido condenadas em solo francês, ao que tudo indica, também houve a prática de
crimes em território brasileiro, local em que possivelmente atua a associação de traficantes que
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trabalhavam  rotineiramente  com  R.  11.  Designação  de  outro  membro  para  prosseguir  nas
investigações.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

444. Processo: PRM-OSA-3000.2016.004036-4-INQ Voto: 2164/2017 Origem: GABPRM1-DGF - 
DOUGLAS GUILHERME 
FERNANDES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  POSSÍVEL  CRIME  DE
ESTELIONATO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CP, ART. 171, §3º). REVISÃO (LC N°
75/93, ART. 62,  VII).  APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 70 DO CPP. CONSUMAÇÃO NO
LOCAL  DA AGÊNCIA  DA CEF  VÍTIMA DA FRAUDE.  PRECEDENTE  DO  STJ.  CONFLITO
CONHECIDO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO
PAULO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato (CP,
art. 171, §3º), tendo em vista que empresa abriu uma conta corrente pessoa jurídica perante à
Caixa Econômica Federal e teria recebido crédito comercial. Consta nos autos que a empresa
realizava vendas por meio de cartão de crédito e cartão construcard em conta e que algumas
dessas  vendas  foram  contestadas  pelos  titulares  dos  cartões.  Após  a  empresa  atrasar  o
pagamento  de  empréstimo,  a  conta  foi  encerrada.  A CEF  tentou  entrar  em contato  com os
responsáveis pela empresa, porém não conseguiu localizá-los, uma vez que no endereço indicado
no momento de abertura da conta não existia nenhuma empresa e os telefones indicados não
atendiam. 2. O Procurador da República oficiante em São Paulo promoveu declínio de atribuição
para a PRM-Osasco/SP, por entender que o delito consumou-se no Município de Osasco/SP, local
de inscrição da empresa. 3. Ao receber os autos, o Procurador da República oficiante na PRM-
Osasco suscitou o presente conflito de atribuições, ressaltando que o Município de Osasco é onde
a empresa se localiza, sendo certo que a conta da empresa, na qual foram revertidos os créditos
possivelmente fraudulentos,  foi  aberta  junto à agência em São Paulo.,  sendo este o  local  da
obtenção da vantagem indevida e da consumação do crime. 4. O Eg. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que a competência territorial  para a apuração de eventual
crime de estelionato se firma perante o juízo onde se encontra o banco sacado, porquanto lá se
consuma o delito, com o efetivo prejuízo à vítima (CC 143.621/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/05/2016, DJe 07/06/2016). 5. Considerando que o próprio
banco sacado teria sido a vítima do delito, conheço do presente conflito negativo de atribuições e,
no mérito, voto pela fixação da atribuição da Procuradoria da República em São Paulo (suscitada).

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

445. Processo: 1.34.001.006814/2016-80 Voto: 2131/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CP, ART.
203). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32 " 2ª CCR) A COMPETÊNCIA É FEDERAL. O
ARTIGO 109, VI, PRIMEIRA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PREVÊ RESSALVAS.
COMPETÊNCIA FEDERAL PARA TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM DELITOS CONTRA A
ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.  1.  Notícia  de  fato
instaurada para apurar possível crime contra a organização do trabalho (CP, art. 203), tendo em
vista o relato de que empresa privada teria fraudado o contrato de prestação de serviços de
prestador de serviço com a intenção de não qualificá-lo como empregado. Após o ajuizamento de
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reclamação trabalhista, o Juiz do Trabalho houve por bem declarar a nulidade do contrato de
representação autônoma e reconhecer o vínculo empregatício do reclamante. 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 artigo 109 da atual Constituição não o faz. 4.
Precedentes do STF: RE 511.849 AgR, Primeira Turma, Min. Roberto Barroso, DJe 20/02/2014;
RE 428.863 AgR, Segunda Turma, Min. Joaquim Barbosa, DJE 19/06/2012; RE 587.530 AgR,
Primeira Turma, Min. Dias Toffoli, DJe 26/08/2011; RE 599.943 AgR, Primeira Turma, Min. Cármen
Lúcia, DJe 01/02/2011; RE 398.041, Tribunal Pleno, Min. Joaquim Barbosa, DJe 19/12/2008. 5.
Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro para prosseguir nas
investigações, facultando-se ao Procurador da República oficiante a oportunidade de verificar a
ocorrência de eventual pagamento de verbas que possa ensejar o arquivamento do feito, se assim
entender pertinente (Precedente 2ª CCR: 1.22.020.000247/2016-41, Sessão nº 668, 12/12/2016,
unânime).

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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

446. Processo: DPF/PE-00319/2016-INQ Voto: 1975/2017 Origem: COJUD/PRPE - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de uso de documento público falso (CP, art. 304). Particular teria
apresentado perante a Autarquia Educacional Mata Sul " AEMAS Comprovante de Rendimentos e
Declaração de Acumulação de Cargo/Função/Emprego Público falsos.  Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Uso dos documentos públicos falsos ocorridos perante
a Autarquia Educacional Mata Sul " AEMAS, pessoa jurídica de direito público do município de
Palmares/PE. 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." Inexistência de ofensa a
bens, serviços ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou
empresas  públicas  federais.  Carência  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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

447. Processo: DPF/PHB/PI-00015/2016-INQ Voto: 2166/2017 Origem: SJUR/PRM-PI - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/PARNAÍBA-PI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Roubo de arma de fogo, munição, colete e motocicleta de vigilante de empresa
terceirizada  contratada  pelo  IBAMA para  exercer  a  segurança  do  Parque  Nacional  de  Sete
Cidades.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR).  Embora a vítima
preste serviço à autarquia  federal,  constata-se dos autos que o prejuízo foi  restrito à pessoa
jurídica 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). Participou da votação Dr. José Adonis
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Callou de Araújo Sá.

448. Processo: DPF/SNM/PA-00049/2012-INQ Voto: 2245/2017 Origem: GABPRM3-FKS - FABIANA
KEYLLA SCHNEIDER

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171) e de usurpação de função
pública (CP, art. 328), tendo em vista a notícia de que determinado particular teria se passado por
servidor do INSS e ludibriado as vítimas para adquirir seus documentos pessoais, com o intuito de
obter empréstimos fraudulentos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).
Inexistência de inserção de dados junto ao INSS. O fato de o investigado se apresentar como
servidor pública federal não atrai, por si só, a atribuição do Ministério Público Federal. Prejuízo
restrito aos particulares. Carência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.  Homologação  do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

449. Processo: DPF/VGA-00233/2015-IPL Voto: 2135/2017 Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS 
DE MORAIS GUALTIERI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta prática dos  crimes de falsificação  de documento público e  uso de
documento falso (CP,  arts.  297 e 304).  Empresa teria apresentado falsa certidão negativa da
Receita  Federal  perante  à  Câmara  Municipal  de  Pouso  Alegre/MG.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). O documento supostamente falsificado foi apresentado
a Câmara Municipal. Aplicação da Súmula 546 STJ " A competência para processar e julgar o
crime  de  uso  de  documento  falso  é  firmada  em  razão  da  entidade  ou  órgão  ao  qual  foi
apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor". Ausência
de ofensa a bens,  serviços ou interesse  direto  e  específico  da  União,  ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas federais. Inexistência de elementos de informação capazes de
justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

450. Processo: 1.14.000.000106/2017-19 Voto: 1997/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  por  particular  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão, comunicando a possível prática do crime de injúria racial (CP, art. 140, §3º), uma vez
que  teria  sofrido  preconceito  em  razão  de  sua  cor  em  restaurante.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bem, serviço ou interesse da
União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

451. Processo: 1.14.003.000010/2017-21 Voto: 2169/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta
prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso (CP, arts. 297 e
304). Narra o representante que tesoureiro de sindicato teria falsificado sua carteira de trabalho
para se manter no cargo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). O
documento supostamente falsificado foi apresentado perante o sindicato. 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

452. Processo: 1.14.009.000651/2014-82 Voto: 2095/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  subscrita  por  jornalista  noticiando  que
advogado  teria  recebido  a  metade  das  verbas  retroativas  dos  benefícios  previdenciários  de
clientes de baixa instrução, assim como a metade das prestações mensais por eles auferidas no
período de um ano, o que configuraria o crime de patrocínio infiel (CP, art.  355). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Após diligências visando o esclarecimento
dos fatos, verificou-se que o advogado, além de ter recebido em juízo 20% do valor das causas,
recebeu metade da verba retroativa da aposentadoria dos clientes mais metade das prestações
mensais do benefício durante um ano. No caso, o patrocínio foi realizado a contento, tanto que as
pretensões postas em juízo foram reconhecidas e o trâmite processual seguiu seu curso normal.
Não  ocorrência  do  crime  de  patrocínio  infiel  (CP,  art.  355).  Observa-se  que  o  investigado,
servindo-se de ardil e aproveitando-se da situação de hipossuficiência dos clientes, os induziu e
manteve  em  erro,  obtendo  proveito  econômico  em  prejuízo  alheio.  Prejuízo  restrito  aos
particulares. Configuração do crime de estelionato (CP, art. 171). Inexistência de ofensa a bens,
serviços ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas federais. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

453. Processo: 1.15.000.000618/2017-48 Voto: 2015/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática do
crime de estelionato (CP, art. 171). Relata o representante que corretor teria contraído empréstimo
fraudulento em banco privado, alterando sua data de nascimento e utilizando assinatura falsa.
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). Participou da votação Dr. José Adonis
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Callou de Araújo Sá.

454. Processo: 1.15.001.000016/2017-81 Voto: 2042/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa noticiando que cidadão norueguês está com seu visto de
turista vencido e que, atualmente, encontra-se embriago mendigando pelas ruas ameaçando a
integridade do denunciante. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).
Expedição  de  cópia  integral  do  presente  procedimento  à  Polícia  Federal  para  instaurar
procedimento com a finalidade de apurar a suposta estadia irregular do estrangeiro, conforme
previsto  no art.  127 da Lei  6.815/80.  Quanto à  agressão noticiada pelo  denunciante,  não se
vislumbra, no caso, ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, ou de suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.  Carência  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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

455. Processo: 1.19.000.000511/2017-51 Voto: 2267/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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  empresa  privada.  Revisão de
declínio  de atribuições (Enunciado nº  32 "  2ª  CCR).  Consta dos  autos  a  informação de que
possivelmente  as  movimentações  financeiras  atípicas  são  decorrentes  do  envolvimento  da
empresa em licitações municipais fraudulentas, havendo, inclusive oferecimento de denúncia pelo
Ministério Público Estadual. 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

456. Processo: 1.21.006.000028/2016-87 Voto: 2240/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COXIM-MS

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
dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso (CP, arts. 297 e 304).
Narra o representante que terceiros estão utilizando seus documentos pessoais, pois deixou de
receber  seguro  desemprego  por  constar  no  sistema  que  possui  vínculo  empregatício  com o
Estado da Paraíba.  Informou também que jamais trabalhou para o Governo da Paraíba,  pois
sequer saiu do Mato Grosso do Sul. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a
CCR).  A  documentação  supostamente  falsa  foi  apresentada  perante  o  Estado  da  Paraíba.
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
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público,  não importando a qualificação do órgão expedidor".  Possível  prejuízo suportado pelo
particular e pelo Estado da Paraíba. 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

457. Processo: 1.22.001.000024/2017-92 Voto: 2037/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática de
"pirâmide financeira", por parte dos representantes legais de empresa privada. Possível  crime
contra  a  economia  popular.  Lei  nº  1.521/51,  art.  2º,  IX.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Segundo consta nos autos, a empresa oferece sociedade, mas para
tanto, o sócio deveria pagar determinada quantia e sua remuneração seria variada de acordo com
a  quantidade  de  novos  sócios  captados.  Fraude  alusiva  ao  esquema  de  pirâmide,  que  se
caracteriza por oferecer a seus associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios
futuros irreais, cujo pagamento depende do ingresso de novos investidores. No caso, verificou-se
operação onde a remuneração de clientes é feita com o dinheiro dos novos clientes e não com o
rendimento de serviços ou produtos. Aplicação da súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de
crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que não se assemelha aos precedentes da
2ª  CCR  nos  quais  se  entendeu  pela  atribuição  do  MPF  (v.g.,  Procedimento  nº
1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº  2036/2014,  Sessão  nº  594,  20/03/2014;  Procedimento  nº
1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 8032/2014, Sessão nº 611, 10/11/2014). No caso, aplica-se o
entendimento  exposto  no  CC  n°  146153/SP,  em  que  a  Terceira  Seção  do  STJ,  tratando
especificamente da empresa ora investigada, firmou a competência para julgar seus delitos na
Justiça Estadual. Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

458. Processo: 1.23.000.002377/2016-19 Voto: 2011/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  ocorrência  do  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147).  Representações
formuladas na Sala de Atendimento ao Cidadão. Os representantes relatam que o investigado,
mediante ameaça, reclama a posse das terras em que vive e cobra supostos aluguéis atrasados.
Revisão  de declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32 "  2ª  CCR).  Existência  de inquérito  civil
instaurado para apurar suposta irregularidade na tentativa de desocupação de terreno pertencente
à União por parte de particular. Conforme consta nos autos a propriedade das terras questionadas
pertence  à  União,  mas  existe  procedimento  de  regularização  fundiária  por  parte  dos
representantes. Notícia de que o representado jamais teria ocupado o terreno. 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

459. Processo: 1.23.000.003383/2016-93 Voto: 2035/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL
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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. Expor à
venda 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

460. Processo: 1.23.006.000008/2014-70 Voto: 2159/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação noticiando que empresa de factoring teria
praticado  crime  contra  o  sistema  financeiro  nacional  (Lei  7.492/86),  já  que  concederia
empréstimos a juros abusivos aos clientes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32).
Empresas que desempenham atividades de fomento mercantil, de cunho meramente comercial,
não sendo caracterizadas como instituições financeiras. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedente  2ª  CCR:  1.23.007.000514/2016-11,  Sessão  nº  668  de  12/12/2016,  unânime).
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

461. Processo: 1.26.002.000300/2016-82 Voto: 2097/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de uso de atestado médico falso por parte de empregado para
justificar ausência ao trabalho. CP, art. 304. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da 2a CCR).  Exame dos autos da reclamatória  trabalhista.  Verifica-se que o empregado não
utilizou  o  documento falso  perante  a  Justiça do  Trabalho.  Crime praticado em detrimento  do
empregador, não acarretando qualquer lesão à administração judiciária. Inexistência de lesão a
bens, serviços ou interesses da União. Carência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

462. Processo: 1.27.000.001396/2015-06 Voto: 2292/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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. Vender
medicamentos  sem  o  devido  registro  junto  ao  órgão  competente  (ANVISA)  e  fracionamento
irregular  de  medicamentos  sujeito  a  prescrição  médica.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2a CCR). Inexistência de lesão a bem, interesse ou serviço da união, de
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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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

463. Processo: 1.29.008.000128/2017-86 Voto: 2288/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de estelionato contra  particular  (CP,  art.  171).  Relato  de que
particular teria sido instigado a investir o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) em
determinada  empresa  e,  para  conseguir  arcar  com  os  custos,  teria  realizado  empréstimo
consignado junto à Caixa Econômica Federal. Após o investimento a vítima não obteve o retorno
financeiro prometido, arcando com o prejuízo do empréstimo. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  33 da  2ª  CCR).  Prejuízo  restrito  ao  particular.  Inexistência  de ofensa  a bens,
serviços ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas federais. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

464. Processo: 1.30.001.000643/2017-13 Voto: 2188/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão informando que
jornal  teria publicado charge utilizando a imagem de Jesus Cristo  vinculada a frase ofensiva.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Inexistência de prejuízo a bem, serviços ou
interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Ausência de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.

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

465. Processo: 1.30.001.000792/2017-74 Voto: 2137/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de
abuso de autoridade praticado por diretor do Instituto de Criminalística no Rio de Janeiro em face
de  perito  criminal.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR/MPF).  Servidor  público
estadual. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

466. Processo: 1.30.001.000892/2017-09 Voto: 2179/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  sigilosa  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,
comunicando a possível existência de cartel na venda de botijões de gás no bairro de Campo
Grande/RJ, pois, segundo o manifestante, os populares suspeitam que o preço é combinado e
está  sendo influenciado  por  um milícia  que  age  na  região,  tendo  em vista  que  o valor  teria
aumentado nos últimos três meses. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR).  Relato  que  não  trouxe  elementos  mínimos  acerca  da  existência  do  suposto  cartel.
Manifestação baseada em suspeita dos populares em razão da elevação dos preços. Inexistência,
até  o  momento,  de lesão a bens,  serviços  ou interesse da União ou de suas  autarquias  ou
empresas públicas. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

467. Processo: 1.32.000.000276/2017-85 Voto: 2233/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de estelionato (CP, art. 171), tendo em vista que o provável autor
do delito, passando-se por servidor da Caixa Econômica Federal, teria induzido a proprietária e
duas funcionárias de casa lotérica a realizarem transferências bancárias e depósitos. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A CEF informou que orienta aos permissionários a não
realizarem  transações  autorizadas  mediante  contato  telefônico.  Notícia  de  que  o  dano  foi
suportado pelo agente lotérico.  Inexistência de prejuízo a ser suportado pela empresa pública
federal.  Crime praticado contra particulares,  com prejuízos integralmente por  eles suportados.
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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

468. Processo: 1.33.010.000035/2017-80 Voto: 2199/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CONCORDIA-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  apropriação indébita  (CP,  art.  168,  §1º,  III).  Comunicação
expedida  pelo  Juízo  Federal  da  Comarca  de  Concórdia/SC,  informando  suposta  apropriação
indevida de valores, por advogado em detrimento de cliente em ação previdenciária. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32). Prejuízo restrito ao particular. Inexistência de prejuízo a bens, serviços
ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

469. Processo: 1.34.001.002292/2017-28 Voto: 2262/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 68 do Código de Defesa do Consumidor.

174/191



Ata da 675ª Sessão de Revisão                                                                                                                                        PGR-00107253/2017

Realização de propaganda de equipamentos de Raio-X com os registros da ANVISA vencidos.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Consumidores induzidos a erro
quanto à regularidade dos aparelhos. 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. 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

470. Processo: 1.34.025.000021/2017-60 Voto: 2304/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO SAO 
JOAO BOA VISTA-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação.  Relata  a  noticiante  ter  sido convencida por  um conhecido a
registrar em seu nome sociedade empresária da qual não possuiu gerência, bem com contrair
empréstimos pessoais,  com vistas a dar continuidade aos negócios anteriormente promovidos
pelo  representado  sem  óbice  de  dívidas.  Acrescentou,  ainda,  ter  sido  ameaçada  pelo
representado (CP, art. 147) e que seu genro foi incluído no polo passivo de uma execução fiscal,
mas que  não dispõe  de meios  para  contratar  advogados.  Revisão  de  declínio  de atribuições
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Quanto a ausência de recursos para a contratação de advogados,
verifica-se que se trata de questão de cunho individual. Vedada a atuação do Ministério Público
(LC nº 75/93, art. 15). Quanto à suposta fraude, não é possível extrair da narrativa qualquer fato
que atraia interesse da Justiça Federal  na apreciação do feito.  Constata-se que os eventuais
prejuízos ocorreram em detrimento da boa-fé e do patrimônio de particular. Inexistência de ofensa
a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas federais. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

471. Processo: 1.35.000.002199/2016-13 Voto: 2099/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante  solicita  providências  quanto a  possíveis  irregularidades verificadas em processo  de
medida protetiva de urgência (Lei Maria da Penha nº 11.340/06), que tramita perante a 11ª Vara
Criminal da Comarca de Aracaju/SE, uma vez que a vítima teria se retratado e até o presente
momento o feito não foi arquivado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR). Em contato com a Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Sergipe, apurou-se que o
manifestante  foi  informado de que  a audiência  de que trata  o  artigo 16 da Lei  11.340/06 foi
designada  para  o  dia  25.04.2017,  já  estando  aquele  Juízo  processante  ciente  de  toda  a
documentação  relatada  pelo  representante.  Circunstâncias  fáticas  que  apresentam contornos
aptos  a  indicar  providências  previstas na Lei  Maria  da Penha (nº  11.340/06).  Inexistência  de
ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. 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). Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento
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472. Processo: DPF/AM-00233/2012-INQ Voto: 2170/2017 Origem: GABPR1-ECBJ - 
EDMILSON DA COSTA 
BARREIROS JUNIOR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de falsidade, consistente na emissão de certificados falsos à
empresa de importações, expedidos sem obediência às regras impostas pela legislação pertinente
(CP, art. 301). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme se constata pelas
informações referentes à Representação Fiscal para Fins Penais realizada pela Receita Federal,
os procedimentos de certificação foram iniciados em 06/06/2008 e finalizados em maio de 2009. O
crime previsto no art. 301 do Código Penal possui pena máxima de 1 (um) ano de detenção.
Prescrição pela pena máxima em 4 anos, conforme o artigo 109, V, do Código Penal. Transcurso
do  prazo  prescricional.  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  inc.  IV).  Homologação  do
arquivamento.

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

473. Processo: DPF/JZO/BA-0007/2017-INQ Voto: 2168/2017 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Representação formulada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares "
EBSERH,  que  administra  o  Hospital  Universitário  da  Universidade  Federal  do  Vale  do  São
Francisco  (Univasf),  informando  suposta  prática  de  crime  contra  a  honra  atribuído  aos
responsáveis por perfil em rede social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A
opinião publicada pelo usuário da rede social representa apenas a sua insatisfação pessoal em
relação  ao  serviço  prestado.  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. Desnecessidade
de prosseguimento das investigações, 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

474. Processo: DPF/RO-0077/2016-INQ Voto: 1967/2017 Origem: GABPR3-DAL - DANIEL 
AZEVEDO LÔBO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de furto de fios de cobre nas dependências do
cartório da sede do Tribunal Regional Eleitoral (CP, art. 155, §4º, I e II). Revisão de arquivamento
(LC n. 75/93, art. 62-IV). Após realização de perícia no local, verificou-se que o prédio não possuía
nenhum sistema antifurto  e  que o possível  acesso do autor  deve ter  ocorrido pela  janela  do
banheiro localizado no primeiro pavimento. Foram obtidas digitais de duas pessoas que, quando
indagadas, informaram prestar serviços ao TRE com acesso direto ao local dos fatos, já que lidam
com fiação elétrica. Uma das pessoas ainda informou estar viajando na data dos fatos. Carência
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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.
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475. Processo: SPF/RR-0225/2016-INQ Voto: 2021/2017 Origem: GABPR2-AFEB - ALISSON
FABIANO ESTRELA BONFIM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304).  Autora  de  ação
previdenciária  teria  apresentado  documento  emitido  pelo  Instituto  Nacional  de  Colonização  e
Reforma  Agrária  (INCRA)  certificando  a  posse  de  um imóvel  rural  em Roraima desde 2007,
apesar das outras provas nos autos demonstrarem que ela só chegou no Estado no ano de 2010.
Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A investigada afirmou que  mora  na
propriedade desde 2010, mas antes deste período já trabalhava no local e lá não residia em razão
do difícil acesso à região. Ratificou que a Declaração de Assentado foi fornecida pelo INCRA, e
disse não ter solicitado ao servidor daquela autarquia que inserisse informação falsa. O servidor
da autarquia federal que elaborou a declaração esclareceu que o tipo de declaração emitida para
a investigada é elaborada com base em documentos da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB). Declarou também que o documento ora investigado não é falso. Fatos suficientemente
esclarecidos.  Carência  de  indícios  da  prática  de  crime.  Inexistência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

476. Processo: 1.13.000.000017/2017-18 Voto: 2049/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  ocorrência  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,§3º).  Narra  o
representante que os investigados estariam viabilizando a obtenção de benefícios previdenciários
mediante fraude e que, em troca, ficavam com os três primeiros meses dos valores recebidos
pelos beneficiários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Em diligências, a
Polícia Federal tentou localizar os supostos autores do delito, porém não obteve êxito. Ouvido
novamente, o noticiante informou que não sabia do paradeiro dos investigados e que os fatos
ocorreram há mais de 08 anos. Inexistência de lastro probatório mínimo para o prosseguimento da
persecução penal, uma vez que não houve a localização dos investigados e nem a confirmação
da veracidade dos fatos denunciados. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

477. Processo: 1.14.004.000029/2017-67 Voto: 2016/2017 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. Representação sigilosa. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto recebimento
indevido de pensão por morte por pessoa que estaria se passando por viúva do beneficiário.
Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3ª). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62-IV). Relato genérico sem qualquer delimitação e apresentação de elementos que
corroborem  as  alegações.  Cientificado  do  arquivamento,  o  representante  quedou-se  inerte.
Carência de elementos mínimos necessários para justificar  o prosseguimento da investigação
criminal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.
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478. Processo: 1.14.006.000061/2016-41 Voto: 2234/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Em audiência
realizada no bojo de ação previdenciária, a investigada apresentou escritura pública lavrada no
ano de 1956, na qual consta a aquisição de terra em nome da investigada e seus irmãos. O Juízo
Federal  remeteu cópia dos autos ao MPF para apurar  a falsidade, uma vez que à época da
aquisição da terra, a investigada possuía apenas 11 anos de idade. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Notícia de que a investigada teria apresentado a via original da escritura
pública.  O fato  narrado  assemelha-se  a  costume antigo,  no  qual  os  pais  adquirem imóvel  e
registram em nome dos filhos. As testemunhas ouvidas no processo previdenciário informaram
que a investigada trabalha na terra da família desde criança. Ausência de indícios suficientes que
indiquem que a investigada tenha falsificado a escritura pública. Inexistência de prejuízo a ser
suportado pela autarquia previdenciária, uma vez que a concessão do benefício foi indeferido.
Carência de elementos mínimos necessários para justificar  o prosseguimento da investigação
criminal. Homologação do arquivamento.

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

479. Processo: 1.14.014.000028/2017-01 Voto: 2154/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ALAGOINHAS-BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de fato.  Representação anônima.  Relato  de venda de cestas  básicas fornecidas pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária " INCRA, no Município de Entre Rios/BA,
bem  como  o  fato  de  que  pessoas  estariam  se  autodeclarando  quilombolas  indevidamente,
possivelmente implicando o desvio de verbas destinadas aos verdadeiros quilombolas. Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). O critério para a afirmação sócio-étnico-cultural é
realmente  a  autodeclaração.  Imputação  criminosa  desconexa  e  indefinida.  Impossibilidade  de
realização  de  qualquer  diligência.  Ausência  de  elementos  mínimos  necessários  a  justificar  o
prosseguimento da investigação criminal. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

480. Processo: 1.15.000.000078/2017-01 Voto: 2171/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS na modalidade tentada e falsidade
ideológica (CP, art. 171, § 3º c/c art. 14, II e art. 299). Notícia de que o investigado teria prestado
informações falsas ao requerer benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Consta dos autos que o investigado teria declarado perante o INSS que o grupo e a
renda familiar seria composta apenas por ele, uma vez que estava separado de fato desde 2009.
O INSS averiguou que o investigado mantinha relação conjugal e que sua esposa é detentora de
aposentadoria por idade. O benefício previdenciário sequer foi processado administrativamente. O
INSS descobriu a ausência dos requisitos para concessão de benefício em simples conferência de
informações. Declaração errônea em documento sujeito à verificação não configura o crime de
falsidade ideológica. Inexistência de obtenção de vantagem indevida. Ausência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art.
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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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

481. Processo: 1.15.000.000136/2017-98 Voto: 2034/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Possível
ocorrência do crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Notícia de que o investigado no ano
de 2001 teria utilizado CPF falso para abertura de conta corrente perante a Caixa Econômica
Federal.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Verifica-se que o CPF apontado
como falso foi apresentado à CEF em julho de 2001. O crime possui pena máxima de 6 anos.
Prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III). Fatos ocorridos há mais de 16 anos. Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). A CEF
informou que a conta foi encerrada em março de 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

482. Processo: 1.15.002.000421/2016-16 Voto: 2193/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido do benefício previdenciário após
óbito da titular, ocorrido em 31/12/2014. Foi apurado apenas 01saque após o óbito, em janeiro de
2015. Saque efetuado na competência do mês de janeiro era devido em sua integralidade, uma
vez que o óbito ocorreu no último dia do mês. Consta nos autos que o investigado compareceu
espontaneamente à agência do INSS e confessou que realizou o saque, manifestando interesse
em restituir os cofres públicos, o que foi efetivado ainda no mês de janeiro de 2015. Ausência de
prejuízo causado ao INSS. Não verificação, no caso concreto, da existência de dolo na conduta
do investigado. Homologação do arquivamento.

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

483. Processo: 1.16.000.002278/2016-71 Voto: 2025/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANAPOLIS/GO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Eventual participação de funcionários da Caixa Econômica Federal em saque
ilícito referente ao PIS (Programa de Integração Social) de particular. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Instada a se manifestar, a CEF informou que não foi instaurado
nenhum procedimento interno de apuração, até porque não houve nenhum saque referente ao
PIS pertencente ao representante. Esclareceu, ainda, que não houve prejuízo à CEF e que o
beneficiário poderá sacar suas quotas assim que providenciar os documentos necessários que
comprovem sua aposentadoria. Inexistência de fraude. Carência 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.
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484. Processo: 1.20.000.001341/2016-20 Voto: 2294/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  analisar  a  possibilidade  de  colaboração
premiada  tendo  por  interessado  investigado  no  âmbito  da  Operação  Ararath.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O investigado apresentou interesse em celebrar acordo de
delação premiada, contudo, após reunião inicial, o investigado não entrou mais em contato com a
Procuradoria da República de Mato Grosso. O art. 4ª, §7º, da Lei 12.850/2013 determina que a
colaboração premiada deve ser voluntária e, no caso, resta demonstrada a ausência de interesse
do  investigado  na  celebração  do  acordo.  Ausência  de  providências  a  serem  tomadas.
Desnecessidade de manutenção 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

485. Processo: 1.22.001.000006/2017-19 Voto: 2047/2017 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  em que  o  noticiante  relata  ter  recebido  uma  mensagem de
conhecido  grupo  terrorista  ameaçando  um  atentado  em  Juiz  de  Fora/MG.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Relato genérico sem qualquer delimitação e apresentação
de elementos que corroborem as alegações. Após espera de 40 dias, não foi possível identificar
qualquer  conduta  suspeita.  Cientificado  do  arquivamento,  o  representante  quedou-se  inerte.
Carência de elementos mínimos necessários para justificar  o prosseguimento da investigação
criminal. Homologação do arquivamento.

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

486. Processo: 1.23.000.000484/2017-93 Voto: 2132/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  por  Reitor  de  Universidade  Federal  em  face  de
professor, por crime de injúria, calúnia e difamação (CP, arts. 138, 139 e 140), tendo em vista
publicações em rede social, envio de e-mails para os demais docentes e cartazes espalhados na
universidade, que supostamente agrediram a honra do representante. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Quando solicitado a prestar  esclarecimentos sobre os fatos,  o
representado informou que os comentários em rede social e os e-mails se deram no âmbito da
sua  liberdade  de  expressão,  por  não  estar  de  acordo  com algumas  questões  da  gestão  da
Universidade  Federal,  bem  como  para  sinalizar  que  a  atual  administração  não  cumpre
determinação de lei federal que trata do piso do magistério. Informou também que representa um
grupo de quinze docentes. 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.  Desnecessidade  de
prosseguimento das investigações, 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.
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487. Processo: 1.23.000.002081/2015-17 Voto: 2127/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  cessão  fiduciária  irregular  de  contrato
administrativo como garantia de operações de crédito bancário pela contratada. Possível crime
contra o sistema financeiro (Lei nº 7.492/86). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Constata-se dos autos que o instrumento contratual veda de forma expressa a cessão dos
créditos, fato que afasta possível fraude na cessão irregular. A contratação questionada, embora
válida entre as partes, é ineficaz para a administração pública, que não sofrerá qualquer prejuízo
decorrente do negócio. A empresa contratada afirmou que apenas apresentou o contrato como
registro  de  atividades para obtenção de crédito.  Inexistência  de indícios da prática  de crime.
Carência  de  elementos  mínimos  necessários  para  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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

488. Processo: 1.23.007.000518/2016-07 Voto: 2053/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de uso de documento
falso (CP, art.  304),  praticados no bojo de ação trabalhista.  Relato de que a reclamante teria
apresentado documentação declarando vínculo empregatício com o Município de Tucuruí, mas,
após instrução judicial, teria sido demonstrado que possuía vínculo com empresa prestadora de
serviços. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após realização de pesquisa
junto  à  AASPA,  restou  informado que  a  reclamante  possuiu  vínculo  trabalhista  formal  com o
município entre os anos de 2009 e 2014. A Procuradora do Trabalho promoveu o arquivamento de
procedimento que apurava os mesmos fatos destacando que, apesar de o município ter celebrado
contrato de prestação de serviços de limpeza urbana com empresa terceirizada, também contava
com trabalhadores temporários para a execução do serviço. Fraude cometida no intuito de burlar
a exigência de concurso público. Foram juntadas cópias dos contratos temporários celebrados
entre  o  município  e  a  reclamante,  além  das  fichas  financeiras,  comprovando  o  pagamento
efetuado pelo município. A conclusão, por parte da Justiça do Trabalho, de que a reclamante não
possuía vínculo com o município não vincula a análise em âmbito penal, tendo em vista que o
direito penal é norteado pela responsabilidade subjetiva dos acusados. No caso, não há indícios
de que a reclamante tenha se utilizado de documentação falsa, uma vez que era prestadora de
serviços ao município e por ele era remunerada. Inexistência de indícios da prática de crime.
Carência  de  elementos  mínimos  necessários  para  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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

489. Processo: 1.24.000.000209/2017-32 Voto: 2024/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita majorada (CP, art.  168, § 1 º,  inc. II).
Curador  que  teria  solicitado  e  recebido  indevidamente  valores  destinados  a  despesas  do
curatelado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Até o presente momento, não há
qualquer questionamento quanto à situação incapacitante do beneficiário. Inexistência de fraude
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perante o INSS. Prejuízo restrito ao particular. Desnecessidade do declínio de atribuições, tendo
em vista a informação de que o fato já é objeto de questionamento, na seara criminal, no âmbito
do Ministério Público Estadual. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

490. Processo: 1.24.000.001794/2016-15 Voto: 2329/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS-PB

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra o sistema financeiro. Aplicação em finalidade diversa da
prevista  em lei  ou contrato,  recursos provenientes de financiamento concedido por  instituição
financeira oficial  ou por instituição credenciada (art.  20 da Lei  7.492/86).  Constatação da não
aplicação  dos  recursos  oriundos  do  PRONAF  em  relação  a  3  beneficiários.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em relação a dois beneficiários, verifica-se que a nota
de crédito foi emitida em 15/02/2006 e 08/08/2006. Decurso de mais de 11 anos desde a data dos
fatos.  A pena máxima cominada ao  crime é de 6  (seis)  anos  de reclusão.  Beneficiários  que
possuem  mais  de  70  anos  de  idade.  Prazo  prescricional  reduzido  à  metade.  Extinção  da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III c/c art.
115). Em relação ao terceiro beneficiário, que atualmente conta com 64 anos, embora não tenha
ocorrido a prescrição, tendo em vista que a nota de crédito foi emitida 15/02/2006, constata-se o
transcurso de mais de 10 anos,  sem qualquer esclarecimento sobre os fatos.  Em análise ao
relatório de vistoria, consta a informação de que o procurador da beneficiária não foi localizado e
que esta não sabia nada a respeito do financiamento. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª
CCR1. Homologação do arquivamento.

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

491. Processo: 1.24.002.000001/2017-01 Voto: 1961/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Oficio encaminhado pela 15ª Vara da Justiça Federal de Sousa/PB noticiando
supostos crimes de constrangimento ilegal (art. 146 do CP) e de calúnia contra servidor público
federal  (art.  138,  CP).  Relato  de  que  advogado  teria  orientado  as  partes  autoras  a  não
comparecerem à perícia  judicial  com vistas  a  forçar  o  direcionamento do perito.  Segundo os
áudios colacionados, o representado teria afirmado que o médico-perito nomeado "não presta",
"que ele irá negar a perícia". Consta, ainda, a informação de que o representado estaria coagindo
seus  clientes  a  obterem  empréstimos  bancários  com  o  fim  de  arcar  com  os  honorários
advocatícios, fato que configuraria constrangimento ilegal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Observa-se que as expressões ditas pelo representado não evidenciam qualquer
atribuição de fato criminoso ao perito. Embora desrespeitoso, o representado apenas externou
sua opinião a respeito do profissional. No que se refere ao crime de constrangimento ilegal, não
há informações de que o representado tenha praticado o ato. A informação dos fatos veio de
secretária  da  vara  que  não  foi  identificada.  Carência  de  informação  sobre  suposta  violência
empreendida ou grave ameaça no caso concreto, circunstâncias elementares para a configuração
do crime de constrangimento ilegal.  Fatos noticiados à entidade profissional  competente para
avaliar a conduta do advogado. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.
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492. Processo: 1.25.008.000825/2016-03 Voto: 2001/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º), tendo em vista o
suposto  recebimento  indevido  de  benefício  de  amparo  social  ao  deficiente.  Após  a  regular
cessação  do  benefício,  a  Autarquia  Previdenciária  verificou  que  nos  períodos  considerados
indevidos a renda do grupo familiar  superou o limite estipulado para concessão do benefício.
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 (STF " Recl 7.374). 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 ao elemento subjetivo do tipo. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

493. Processo: 1.25.009.000047/2017-15 Voto: 2244/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UMUARAMA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Relato sigiloso noticiando possível prática dos crimes de contrabando de cigarros
(CP, art.  334-A) e de tráfico internacional de armas (art. 18 da Lei n.º 10.826/03). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Narrativa genérica, desamparada de elementos concretos
aptos a subsidiar uma investigação penal.  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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

494. Processo: 1.25.011.000037/2017-31 Voto: 2200/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural  e Biocombustíveis),  comunicando possível  ocorrência do crime de desobediência
(CP, art. 330) e de infração administrativa por parte de empresa que não teria enviado à referida
agência, de forma tempestiva, os dados relativos à comercialização de combustível nos meses de
dezembro de 2015 e janeiro de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/99. Cominação de
multa no valor de R$ 28.000,00. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

495. Processo: 1.26.005.000269/2016-50 Voto: 2059/2017 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
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previdenciária  (CP,  art.  168-A)  pelo  município  de  Correntes/PE  em  relação  a  servidor  da
prefeitura.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Verifica-se  dos  autos  que  o
montante das contribuições previdenciárias tidas como não repassadas ao INSS referente ao
vínculo de trabalho do ex-servidor, que somente perdurou por 17 meses, atinge quantia abaixo
dos R$ 3.000,00 (três mil  reais),  considerando que o valor  anual referente aos descontos de
contribuições previdenciárias do então servidor era de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais).
Consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos
tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02 (R$ 10.000,00).
Desse modo, como a Lei n° 11.457/07 considerou como dívida ativa da União também os débitos
decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado
aos  créditos  tributários,  não  há  porque  fazer  distinção,  na  seara  penal,  entre  os  crimes  de
descaminho e de sonegação de contribuição previdenciária, devendo, no caso, ser aplicado o
princípio da insignificância. Quanto ao crime de apropriação indébita previdenciária, não obstante
a minha convicção em sentido contrário, aplico o entendimento majoritário dos membros da 2ª
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  para  também  estender  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância  ao  referido  crime.  Precedentes  do  STJ:  RHC  55.468/SP,  Quinta  Turma,  DJe
11/3/2015;  AgRg  no  REsp  1447953/SP,  Quinta  Turma,  DJe  18/2/2015;  AgRg  no  REsp
1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/2/2015. Homologação do arquivamento.

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

496. Processo: 1.28.000.000152/2017-22 Voto: 2306/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de fraude em certame de interesse público (CP, art.
311-A). Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando suposta venda
de  questões  de  processo  seletivo  do  Instituto  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Segundo consta,  funcionário  do  IFRN teria  oferecido
questões da prova de exame seletivo ao custo de R$ 500 reais por questão, informando somente
as características físicas desse suposto servidor. Para esclarecer os fatos, o MPF enviou e-mail
para o endereço indicado solicitando maiores informações. Em resposta, a suposta representante
negou ter realizado a representação e que alguém utilizou seu e-mail que estava aberto para
encaminhar alegações prejudiciais aos servidores do IFRN. Relato apócrifo, tendo em vista que
pessoa  não  identificada  utilizou  e-mail  de  terceiros,  e  genérico  sem  qualquer  delimitação  e
apresentação  de  elementos  que  corroborem  as  alegações.  Carência  de  elementos  mínimos
necessários  para  justificar  o  prosseguimento  da  investigação  criminal.  Homologação  do
arquivamento.

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

497. Processo: 1.29.000.000439/2017-15 Voto: 2258/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,
informando possível divulgação indevida de imagens íntimas de menores (art. 241-A do Estatuto
da Criança e do Adolescente). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Requisição de
pesquisa junto à Assessoria de Pesquisa e Análise, contudo, diante da ausência de informações
mínimas necessárias sobre os fatos,  o setor informou não possuir  elementos que permitam a
identificação do autor. Instado a se manifestar, o representante quedou-se inerte. Carência de
indícios  mínimos  aptos  a  justificar  o  prosseguimento  das  investigações.  Homologação  do
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arquivamento.

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

498. Processo: 1.29.000.001133/2015-14 Voto: 2031/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Justiça de Transição " Memória e Verdade. Suposta prática
de  suicídio  por  DARCY JOSÉ  DOS  SANTOS  MARIANTE  (Comissão  Nacional  da  Verdade,
Relatório,  Volume  3,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.  198/199)  em  08/04/1966,  em
decorrência de sequelas psicológicas resultadas de atos de tortura praticados por agentes do
poder público durante o período da ditadura militar (1964-1985). Notícia de que o militar DARCY
teria sido preso por ter participado de atividades políticas contrárias aos ideais do golpe de 64,
durante o período de 30 dias e submetido a torturas psicológicas no 1º Batalhão da Polícia Militar
de Porto Alegre. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Embora a Comissão Especial
de Mortos e Desaparecidos Políticos tenha reconhecido que o suicídio ocorreu em período após a
prisão e em decorrência de torturas psicológicas sofridas por parte dos colegas militares, não há
nos autos provas acerca dos possíveis autores, sobretudo em razão do grande lapso de tempo
transcorrido desde a data dos fatos. Notícia de que a maioria dos militares que poderiam ajudar a
esclarecer os fatos já são falecidos.  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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

499. Processo: 1.29.000.002218/2016-09 Voto: 2038/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A, III), tendo em vista a notícia de que determinada empresa teria informado quantidade de
horas trabalhadas pela funcionária em quantidade supostamente inferior a real, durante o período
de licença  maternidade.  Revisão de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Oficiado,  o
Ministério Público do Trabalho relatou ter arquivado o expediente sobre o assunto, uma vez que o
pagamento de salário maternidade para a trabalhadora parece justificado e condizente com o
período legal em que a trabalhadora faria jus ao benefício previdenciário e que "eventual diferença
no pagamento entre as horas constitui interesse individual e patrimonial da reclamante". Extrai-se
dos autos que a ficha financeira relativa a todo o período laboral da empregada apresenta salário
regular  compatível  com  o  benefício  recebido  durante  a  licença  maternidade.  Inexistência  de
indícios  da  prática  de  crime.  Carência  de  elementos  mínimos  necessários  para  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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

500. Processo: 1.29.000.002668/2016-93 Voto: 2045/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Representação. Suposta ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171,§3º). O
representante informou que a investigada é psicóloga da prefeitura e estaria atendendo pacientes
estando  recebendo  o  benefício  previdenciário  de  auxílio-doença,  além  de  ter  apresentado
atestado médico sem a indicação do CID relativo à doença quando da solicitação do benefício.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Em  diligências,  a  Polícia  Federal
identificou a existência de um benefício ativo, enquadrado como auxílio-doença por acidente de
trabalho. Porém, não houve constatação de indícios que comprovem que a investigada esteja
trabalhando simultaneamente ao recebimento do citado benefício. Verificou-se que nos atestados
médicos acostado aos autos constam o CID relativo ao quadro clínico da investigada, que fez jus
ao  benefício  de  auxílio-doença.  Apurou-se  também  que  a  investigada  teria  denunciado  um
suposto esquema de adoções ilegais e de pedofilia, envolvendo políticos e indivíduos vinculados à
administração de município. A referida denúncia está sendo devidamente apurada pelo Ministério
Público Estadual. Inexistência de irregularidades quanto à concessão do benefício. Carência 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

501. Processo: 1.29.000.003215/2016-84 Voto: 2050/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exercício de atividade com infração de decisão administrativa
(CP, art. 205). Relato de que advogado teria peticionado em ação judicial durante impedimento
determinado por decisão administrativa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Constata-se  dos  autos  que  o  representado  teria  praticado  o  ato  às  11h32min35s  do  dia
20/04/2016. Oficiado, o Tribunal de Ética da OAB/RS informou que o advogado foi notificado a
cerca da execução do julgado que determinou seu impedimento às 16h04 do dia 20/04/2016.
Constata-se que o profissional ainda estava habilitado no momento em que praticou o ato, sendo
notificado do seu impedimento apenas 4h após o ato. Ademais, verifica-se a ausência de notícia
de que o profissional tenha realizado atos enquanto impedido de maneira habitual, para configurar
o exercício de atividade. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

502. Processo: 1.29.002.000265/2010-02 Voto: 2106/2017 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

503. Processo: 1.29.002.000555/2016-33 Voto: 2128/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Suposta
ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171,§3º). Narra o representante que a investigada
teria simulado a existência de união estável quando do requerimento de benefício previdenciário,
bem como seus filhos e nora seriam mentores de diversos golpes. Notícia de que o pedido de
concessão  de  benefício  previdenciário  foi  negado  administrativa  e  judicialmente.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo consta nos autos, os fatos narrados pelo
representante já foram objeto de inquérito policial e encontra-se arquivado. Contra a promoção de
arquivamento  do  presente  procedimento,  o  representante  apresentou  recurso.  Não  existem
elementos que justifiquem a reabertura do inquérito policial nos termos do art. 18 do CPP, pois
não houve indicação de novas provas. Aplicação do Enunciado nº 57 desta Câmara Criminal.
Quanto à notícia de que os filho e a nora da investigada seriam mentores de diversos golpes, não
foram  apresentados  elementos  mínimos  que  justifiquem  a  instauração  de  procedimento
investigatório.  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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

504. Processo: 1.29.008.000014/2017-36 Voto: 2033/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Remessa de cópia eletrônica dos autos de execução fiscal, noticiando a possível
ocorrência dos crimes de fraude à execução (CP, art. 179), desobediência (CP, art. 330) e de
fraude processual (CP, art. 347), tendo em vista o relato de que o executado teria embaraçado o
apossamento de bens dos quais era fiel depositário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Consta dos autos a informação de que os referidos bens que, em tese, o executado teria
ocultado  e/ou  criado  empecilhos  à  sua  entrega,  já  haviam  sido  arrematados  em  execução
trabalhista, em data pretérita à arrematação. Informação de que o representado foi condenado
pela prática de ato atentatório à dignidade da Justiça no âmbito cível. Subsidiariedade do Direito
Penal.  Sanção extrapenal  que se mostrou suficiente  para a prevenção e repressão do ilícito.
Orientação nº 30 da 2ªCCR1. Homologação do arquivamento.

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

505. Processo: 1.31.002.000198/2016-55 Voto: 2291/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado com o fito de obter documentos pendentes para
instruir  ações  penais  promovidas  em  razão  da  investigação  policial  denominada  Operação
Alpargatas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Obtenção  dos  documentos
necessários para a instrução do feito. Exaurimento do objeto do procedimento. Desnecessidade
de manutenção 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.
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506. Processo: 1.32.000.000069/2017-21 Voto: 2269/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante relata que servidores da Receita Federal do Brasil  estariam promovendo exigências
ilegais  no  tocante  à  fiscalização  da  importação  de  combustível  em  veículos.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em análise ao Termo de Retenção de Veículos e o
Termo de Ocorrência  lavrados pela  Receita  Federal,  trazidos pelo  próprio  declarante,  não foi
possível constatar qualquer irregularidade. Considerando a informação de que o contrabando de
combustível é responsável pela maior parte da movimentação criminal do 6º Ofício e do 5º Ofício
da PR/RR, o controle e fiscalização intensa da Receita Federal se faz necessária para garantir-se
a proteção do bem jurídico tutelado pela norma penal. Inexistência de indícios da prática de crime.
Carência  de  elementos  mínimos  necessários  para  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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

507. Processo: 1.33.003.000083/2016-86 Voto: 2039/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  sigilosa.  Possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A). Relata o representante que durante dois meses a empresa para a
qual  prestou  serviços  não teria  repassado os  valores devidos ao INSS e FGTS.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constata-se dos autos que o representante trabalhou por
poucos  meses  na  empresa  com salário  aproximado  de  R$  800,00.  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 (R$ 10.000,00). Desse modo, como a
Lei  n°  11.457/07 considerou como dívida ativa da União também os débitos decorrentes das
contribuições  previdenciárias,  dando-lhes  tratamento  semelhante  ao  que  é  dado  aos  créditos
tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho e de
sonegação  de  contribuição  previdenciária,  devendo,  no  caso,  ser  aplicado  o  princípio  da
insignificância.  Quanto ao crime de apropriação indébita previdenciária,  não obstante a minha
convicção em sentido contrário, aplico o entendimento majoritário dos membros da 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão,  para também estender a aplicação do princípio da insignificância ao
referido crime. Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta  Turma, DJe 11/3/2015;  AgRg no
REsp 1447953/SP, Quinta Turma, DJe 18/2/2015; AgRg no REsp 1468326/RS, Sexta Turma, DJe
11/2/2015. Homologação do arquivamento.

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

508. Processo: 1.34.015.000549/2016-77 Voto: 2264/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).
Verificou-se  da  sentença  exarada  no  bojo  de  reclamação  trabalhista  que  as  empresas
investigadas descontaram valores a título de contribuição previdenciária do empregado, mas não
comprovaram o repasse à previdência social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
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Constata-se da sentença de liquidação que o valor total do crédito previdenciário resultante da
contribuição social é de R$ 6.113,61 (seis mil, cento e treze reais e sessenta e um centavos).
Consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos
tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02 (R$ 10.000,00).
Desse modo, como a Lei n° 11.457/07 considerou como dívida ativa da União também os débitos
decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado
aos  créditos  tributários,  não  há  porque  fazer  distinção,  na  seara  penal,  entre  os  crimes  de
descaminho e de sonegação de contribuição previdenciária, devendo, no caso, ser aplicado o
princípio da insignificância. Quanto ao crime de apropriação indébita previdenciária, não obstante
a minha convicção em sentido contrário, aplico o entendimento majoritário dos membros da 2ª
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  para  também  estender  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância  ao  referido  crime.  Precedentes  do  STJ:  RHC  55.468/SP,  Quinta  Turma,  DJe
11/3/2015;  AgRg  no  REsp  1447953/SP,  Quinta  Turma,  DJe  18/2/2015;  AgRg  no  REsp
1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/2/2015. Homologação do arquivamento.

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

509. Processo: 1.34.025.000022/2017-12 Voto: 2114/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO SAO 
JOAO BOA VISTA-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Relata a noticiante que seu genro foi incluído no polo passivo de
ação judicial, mas que não dispõe de meios para contratar advogados. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Questão de cunho individual. 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

510. Processo: 1.34.028.000034/2016-28 Voto: 2133/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BRAG. PAULISTA-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Preparatório encaminhado pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão para análise
da possível ocorrência do crime de falsificação de selo ou sinal público (CP, art. 296, §1º, III).
Trata-se  de  representação  encaminhada  pelo  Ministério  Público  Estadual  visando  apurar  o
suposto uso indevido de símbolo da Bandeira Nacional em cartão de visita por associação civil de
direito  privado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Instada  a  prestar
esclarecimentos,  a  associação  informou  que  em  momento  algum  tentou  induzir  o  público  a
acreditar que a entidade se tratava de um órgão público federal e que sempre se apresentou
como  associação  civil.  O  cartão  de  visita  apresentado  pela  associação,  apesar  de  trazer  a
Bandeira  Nacional,  não  se  presta  a  iludir  o  cidadão.  Não  há  notícia  do  uso  do  Brasão  da
República. Conforme documentação constante nos autos, a associação já foi extinta. Carência 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). Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

511. Processo: 1.34.043.000145/2016-46 Voto: 2194/2017 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: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime contra a
honra, praticado contra Ex Presidente da República. Supostas ofensas proferidas em vídeo na
internet. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). MPF oficiou o Ministério da Justiça para
que se manifestasse acerca do fato, mas não houve resposta (CP, 145, parágrafo único). Verifica-
se que a pessoa ofendida não mais se encontra no cargo de Presidente da República. Portanto,
possível crime contra a honra somente se procede mediante queixa do ofendido. Ausência de
atribuição do Ministério Público para promover a ação penal.  Carência de requisito necessário
para prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

512. Processo: 1.24.000.000429/2017-66 Voto: 2299/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, em que professor
de Escola Estadual informou ter sofrido difamação por parte dos alunos em rede social. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento da promoção de arquivamento como
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Narrativa  que  aponta  o  cometimento  de  possíveis
crimes contra a honra praticados contra servidor público estadual. Não ocorrendo, com a infração
penal,  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas,  não  se  firma  a  competência  da  Justiça  Federal,  e,
consequentemente,  falece  atribuição  ao  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

513. Processo: 1.32.000.000250/2017-37 Voto: 2196/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  prática do crime de esbulho possessório  (CP,  art.  161,  §1º,  II)  em
detrimento de beneficiário de lote de assentamento do INCRA. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento da promoção de arquivamento  como declínio  de atribuições
(Enunciado nº 32). Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer infração penal em
prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. A conduta delitiva
não representou qualquer ameaça à titularidade da terra, que continua pertencendo ao INCRA.
Prejuízo restrito aos particulares que tiveram seus lotes invadidos.  Ausência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº  1.19.004.000138/2015-36,  641ª  Sessão,  de
08/04/2016, unânime). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

514. Processo: 1.34.001.001619/2017-44 Voto: 2005/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

190/191



Ata da 675ª Sessão de Revisão                                                                                                                                        PGR-00107253/2017

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  a
comunicante relata que pessoa desconhecida teria encaminhado mensagem para seu filho menor
com teor pornográfico através do aplicativo "WhatsApp". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado
nº 32). Crimes praticados 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. Precedentes do STJ (CC 139090, Min. Felix Fisher, Dje 29/06/2015) e da
2ª CCR (Processo nº 0000794-19.2016.4.01.4002, Voto 5248/2016, Sessão 655ª, de 08/08/2016;
Procedimento  nº  1.17.000.003752/2014-83,  Voto  1261/2015,  Sessão  616ª,  de  18/03/2015).
Inexistência de transnacionalidade na conduta. Ausência de elementos de informações capazes
de justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

   A sessão foi encerrada às treze horas e quarenta e cinco minutos, lavrando-se esta ata, que vai assinada pelos
membros participantes.

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

 

DMPF-e - EXTRAJUDICIAL de 25/04/2017, Página 3

191/191


