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

ATA DA SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO
ORDINÁRIA DE MAIO DE 2017

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

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: PRM-OSA-3000.2012.002334-3-INQ Voto: 3251/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
OSASCO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, VII, DA LC Nº 75/93. CRIME DE CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.  ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO.  1.
Conflito negativo de atribuições nos autos de inquérito policial instaurado para apurar suposto
crime de contra  a  ordem tributária  (Lei  8.137/90,  art.  1º,  I  e  art.  2º,  II).  2.  O Procurador  da
República oficiante na PRM " Osasco/SP promoveu declínio de atribuições à Procuradoria da
República em Pernambuco, sob o argumento de que o domicílio fiscal do contribuinte, no ano em
que  a  Declaração  foi  apresentada  (2005),  era  em  Joboatão  dos  Guararapes/PE,  tendo  a
respectiva declaração sido apresentada perante a Delegacia da Receita Federal em Recife/PE. 3.
Por  sua  vez,  o  Procurador  da  República  oficiante  na  PR/PE  suscitou  conflito  negativo  de
atribuições,  sustentando  que  a  ação  fiscal  ocorreu  em  Osasco/SP,  local  do  ajuizamento  da
respectiva execução fiscal. 4. Os autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
para o exercício de sua função revisional, nos termos do art. 62, VII da Lei Complementar nº
75/93. 5. Como bem observou o Procurador da República suscitante, verifica-se que no caso dos
autos a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em Osasco/SP, local do ajuizamento da
respectiva  execução  fiscal  perante  a  Justiça  Federal  "  Subseção  Judiciária  em  Osasco/SP,
também competente  para  processar  e  julgar  eventual  crime contra  a  ordem tributária,  sendo
irrelevante a mudança do domicílio fiscal do contribuinte investigado. 6. Precedentes: STF " ACO
2817/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 18/04/2016, DJe 28/04/2016; STJ " CC 144.872/RJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/02/2016, DJe 02/03/2016.
7.  Procedência do conflito negativo e,  assim, pela atribuição do suscitado para prosseguir  na
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persecução penal.

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

002. Processo: JF/MG-0010009-09.2017.4.01.3800-
INQ

Voto: 3669/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE LAVAGEM DE
DINHEIRO,  TIPIFICADO  NO  ART.  1º  DA LEI  Nº  9.613/98.  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES. MEDIDA INADEQUADA NO CASO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito Policial
instaurado para apurar a prática do crime de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º da Lei nº
9.613/98, praticado, em tese, pela microempresa investigada, que teria movimentado de forma
atípica a quantia aproximada de R$ 149.777.301,61, no período de 2014 a 2016. 2. O Procurador
da República oficiante requereu judicialmente a declinação de competência para a Justiça Comum
Estadual  por  entender  ausente  nos  autos  notícia  de  crime  antecedente  apto  a  atrair  a
competência Federal. 3. O Juiz Federal discordou das razões invocadas pelo Ministério Público
Federal,  "frente  às  linhas  de  investigação  ainda  não  exploradas  e  aos  elementos  até  então
colhidos que, a despeito de estarem em seu estágio inicial, indicam a possibilidade de os crimes
antecedentes terem sido praticados, inclusive, contra o Sistema Financeiro Nacional e contra a
Administração Pública " contrabando e descaminho, ambos de competência da Justiça Federal, à
luz do disposto no art. 109, VI, da CF". 4. Mantido o dissenso, os autos foram remetidos à 2ª
Câmara  de Coordenação e Revisão do  Ministério  Público  Federal,  para fins do  artigo  28 do
Código de Processo Penal c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. 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). 6. Como bem observou o Juiz Federal, evidencia-se a
competência da Justiça Federal e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal,
considerando que "as informações fornecidas pelo COAF, somada às informações colhidas pela
autoridade  policial,  apontam  que  [...]  está  servindo  como  conta  de  passagem  para  valores
oriundos de empresas sediadas em diversos estados brasileiros, havendo fortes indícios de que
sirva para dissimular a origem ilícita dos valores, provavelmente provenientes de crimes como o
tráfico  de  armas,  contrabando,  descaminho  e  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  dentre
outros".  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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

003. Processo: JF-PA-0021329-18.2015.4.01.3900-
INQ

Voto: 3254/2017 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO PARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  AQUISIÇÃO  E  COMPARTILHAMENTO  DE  ARQUIVOS  CONTENDO
PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL POR MEIO DA INTERNET (LEI 8.069/90, ARTS. 241-A E
241-B). REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO N° 33). COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a
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prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B do ECA (Lei n° 8.069/90), uma vez que o
investigado teria compartilhado arquivos de cunho pornográfico infanto-juvenil com determinado
usuário  de  conta de e-mail,  além da  possibilidade  de haver  compartilhamentos  na internet  e
armazenamento de tais arquivos. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual, por considerar que o crime de divulgação de cenas
pornográficas envolvendo criança não ultrapassou as fronteiras nacionais, restringindo-se a uma
comunicação  eletrônica  entre  duas  pessoas  residentes  no  Brasil.  3.  Declínio  de  atribuições
prematuro.  4.  A  competência  será  da  Justiça  Federal  quando  preenchidos  três  requisitos
cumulativos:  a) o fato esteja previsto como crime no Brasil  e no estrangeiro;  b) o Brasil  seja
signatário de convenção ou tratado internacional por meio do qual assume o compromisso de
reprimir criminalmente aquela espécie delitiva; e c) a conduta tenha ao menos se iniciado no
Brasil  e o resultado tenha ocorrido, ou devesse ter ocorrido no exterior, ou reciprocamente. 5.
Além da existência  de Convenção Internacional  sobre Direitos da Criança da qual  o Brasil  é
signatário (Decreto n. 99.710/1990, art. 1º), constata-se no presente caso, em princípio, o caráter
transnacional da conduta criminosa, situação que afirma a competência da Justiça Federal para
processar e julgar o crime e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. 6. Isso porque, o caso em tela, pode não ter se limitado a uma comunicação
eletrônica entre pessoas residentes no Brasil. O Investigado, em seu interrogatório, confessou que
fez  download  do  programa  de  compartilhamento  de  arquivos  na  internet  peer  to  peer  Ares
(programa este que o usuário pode compartilhar com pessoas do mundo inteiro qualquer tipo de
arquivo digital) e que baixava arquivos de conteúdo pornográfico infanto-juvenil e encaminhava a
outro usuário e que, posteriormente, passou a encaminhar para outras pessoas também. 7. 'O
Supremo Tribunal  Federal,  no julgamento do RE 628.624/SP,  em sede de repercussão geral,
firmou a tese de que "compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em
disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-
A e 241-B da Lei n. 8.069/1990) quando praticados por meio da rede mundial de computadores'
(HC 222.861/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe
14/11/2016).  8.  Precedentes da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF:  Processo nº
1.00.000.000323/2016-13, julgado na 656ª Sessão de Revisão, de 22/08/2016, unânime, e IPL nº
5020788-25.2015.4.04.7000, julgado na 673ª Sessão de Revisão, de 06/03/2017, unânime. 9. Não
homologação do declínio  de atribuições e 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

004. Processo: JF/CÇD/SC-5005231-
78.2014.4.04.7211-COMPF -
Eletrônico 

Voto: 3310/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CAÇADOR

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

005. Processo: JFCE/ITAPI-0000999-
72.2015.4.05.8108-INQ

Voto: 3382/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE 
ITAPIPOCA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV. TENTATIVA DE ESTELIONATO
CONTRA  O  INSS.  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  NO  CASO.
FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTOS FALSOS. PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO.
1.  Inquérito  Policial  fora  instaurado  para  fins  de  apurar  o  crime  de  tentativa  de  estelionato
qualificado  consubstanciada  pela  prestação  de  informações  inverídicas  que  caracterizariam a
condição  de  segurada  especial  rurícola  para  fins  de  recebimento  indevido  de  parcelas  de
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benefício  previdenciário  em  face  do  INSS.  2.  O  Procurador  da  República  promoveu  o
arquivamento com base na aplicação do princípio da insignificância e na ausência de dolo dos
envolvidos. 3. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC n.
75/93.  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.  5.  A  respeito  do  crime  de  estelionato
previdenciário, tipificado no art. 171 § 3º do Código Penal, consistente no recebimento indevido de
benefício previdenciário, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal
editou, em 27/11/2013, a Orientação nº 04, orientando ao membros do MPF que oficiam na área
criminal a dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de inquérito
policial e determinar, se assim o entender, o arquivamento das peças de informação i) relativas a
fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último
saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver prova de dolo no saque de
até três benefícios previdenciários. Não é, contudo, o caso dos autos. 6. No caso em exame,
embora não tenha havido dano financeiro efetivo provocado pela investigada, o certo é que, não
pode ser considerada insignificante a conduta dolosa daquele que falsifica ou usa documento
sabidamente falso com a finalidade de auferir benefício indevidamente. 7. Além disso, como bem
observou o Juiz Federal, "há inúmeros indícios de cometimento de falsificações, que merecem
melhor apuração" e que indicam a possível existência de esquema de fraudes contra o INSS, com
a participação, evidentemente dolosa, de integrantes de sindicato, proprietários rurais e outros. 8.
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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

006. Processo: JF/CE-0000585-30.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 3253/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto (CP, art.  155, §4°, I  e II). Comunicação do arrombamento de
veículo  dos  Correios  e  subtração  de  48  (quarenta  e  oito)  encomendas  postais.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas que não identificaram os autores da
infração. Ausência de indícios de autoria delitiva. Inexistência de diligências capazes de modificar
o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

007. Processo: JF/GVS-0000354-71.2017.4.01.3813-
NOTCRI

Voto: 3393/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GOVERNADOR VALADARES/MG

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330), por
pessoa  notificada  pela  Polícia  Rodoviária  Federal  para  que  desocupasse  trecho  situado  às
margens  da  BR-381  (faixa  de  domínio  da  União).  Promoção  de  arquivamento  fundada  na
existência de sanções específicas para o descumprimento de tais medidas e na ausência de dolo
do  investigado.  Discordância  do  Juízo  da  3ª  Vara  Federal  de  Governador  Valadares/MG.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV da LC nº 75/93. Nos termos da manifestação do
Procurador da República oficiante, "a narrativa dos fatos não indica que ele [investigado] tenha
agido com dolo de descumprir a ordem de desocupação, isto é, que tenha permanecido na área
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não-edificável  tencionando  violar  a  ordem  emanada  da  notificação,  principalmente  porque  o
presumível  tempo  de  ocupação,  apesar  de  não  gerar  direito  a  usucapião,  sedimenta  um
sentimento de posse legítima incompatível com o ato de desobediência". Caso em que, ademais,
há na própria lei processual civil previsão de aplicação de meios coercitivos para cumprimento da
determinação. Desocupação que pode ser feita, com as cautelas de praxe, pela própria PRF, que
possui poder de polícia administrativo sobre a faixa de domínio da União. Eventual ajuizamento de
ação demolitória a cargo da Advocacia-Geral  da União.  Incidência do Enunciado nº 61 da 2ª
CCR/MPF: "Para a configuração do crime de desobediência, além do descumprimento de ordem
legal de funcionário público,  é necessário que não haja previsão de sanção de natureza civil,
processual civil e administrativa, e que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu não
cumprimento caracteriza crime". Falta de justa causa para persecução penal. Precedente da 2ª
CCR  (Voto  nº  2838/2017,  Procedimento  nº  0000353-86.2017.4.01.3813,  sessão  n°  676,  de
24/04/2017, unânime). 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.

008. Processo: JF/GVS-0000358-11.2017.4.01.3813-
NOTCRI

Voto: 3392/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GOVERNADOR VALADARES/MG

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330), por
pessoa  notificada  pela  Polícia  Rodoviária  Federal  para  que  desocupasse  trecho  situado  às
margens  da  BR-381  (faixa  de  domínio  da  União).  Promoção  de  arquivamento  fundada  na
existência de sanções específicas para o descumprimento de tais medidas e na ausência de dolo
do  investigado.  Discordância  do  Juízo  da  3ª  Vara  Federal  de  Governador  Valadares/MG.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV da LC nº 75/93. Nos termos da manifestação do
Procurador da República oficiante, "a narrativa dos fatos não indica que ele [investigado] tenha
agido com dolo de descumprir a ordem de desocupação, isto é, que tenha permanecido na área
não-edificável  tencionando  violar  a  ordem  emanada  da  notificação,  principalmente  porque  o
presumível  tempo  de  ocupação,  apesar  de  não  gerar  direito  a  usucapião,  sedimenta  um
sentimento de posse legítima incompatível com o ato de desobediência". Caso em que, ademais,
há na própria lei processual civil previsão de aplicação de meios coercitivos para cumprimento da
determinação. Desocupação que pode ser feita, com as cautelas de praxe, pela própria PRF, que
possui poder de polícia administrativo sobre a faixa de domínio da União. Eventual ajuizamento de
ação demolitória a cargo da Advocacia-Geral  da União.  Incidência do Enunciado nº 61 da 2ª
CCR/MPF: "Para a configuração do crime de desobediência, além do descumprimento de ordem
legal de funcionário público,  é necessário que não haja previsão de sanção de natureza civil,
processual civil e administrativa, e que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu não
cumprimento caracteriza crime". Falta de justa causa para persecução penal. Precedente da 2ª
CCR  (Voto  nº  2838/2017,  Procedimento  nº  0000353-86.2017.4.01.3813,  sessão  n°  676,  de
24/04/2017, unânime). 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.

009. Processo: JF/PR/CAS-5006939-
34.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3247/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV. CRIME DE
DESCAMINHO (CP, ART. 334). HABITUALIDADE DO INVESTIGADO NA CONDUTA DELITIVA.
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IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
PROSSEGUIMENTO. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar a prática dos crimes
de descaminho (CP, art. 334) e de contrabando (CP, art. 334-A) de cigarros. 2. No que se refere
ao crime de descaminho, encontra-se pacificado no âmbito desta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão, nos termos do Enunciado nº 49, que: 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.  3.  Em relação ao crime de
contrabando (CP,  art.  334-A) de cigarros,  a 2ª  CCR/MPF editou a Orientação nº 25/2016,  de
18/04/2016,  que  estabelece  a  possibilidade  do  "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". 4. No
caso dos autos, entretanto, não se afigura possível a incidência do referido princípio, isso porque,
há indicação da habitualidade na prática delitiva por parte dos investigados,  o que não pode,
simplesmente, deixar de ser considerado para efeito de aferição do tamanho da lesão causada ao
bem jurídico tutelado. Precedentes do STF e do STJ. 5. Designação de outro membro do MPF
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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

010. Processo: JF/PR/CUR-5005603-
73.2017.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3322/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62-
IV). CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). VALOR DO TRIBUTO SUPERIOR A R$ 10.000,00
E INFERIOR A R$ 20.000,00. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado a partir de representação fiscal
para fins penais para apurar a ocorrência do crime de descaminho, do qual teria resultado o não
pagamento de tributos federais em valor superior a R$ 10.000,00. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Juiz
Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara, nos termos do artigo 28 do CPP e art. 62, inc. IV, da
LC nº 75/1993. 3. O entendimento consolidado nesta Eg. 2ª Câmara é no sentido de reconhecer a
insignificância  nos  crimes  de  descaminho  apenas  quando  o  valor  dos  tributos  iludidos  não
ultrapassar o montante de R$ 10.000,00, valor fixado no art. 20 da Lei nº 10.522/2002 (Enunciado
nº 49). 4. No mesmo sentido é o entendimento do STJ: REsp 1393317/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti  Cruz,  Terceira Seção, DJe 02/12/2014; AgRg no REsp 1460036/PR, Rel.  Min. Ericson
Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 06/02/2015; RHC 40.175/SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 03/02/2015. 5. No caso dos autos, o
valor  dos tributos  iludidos  é  de R$ 14.144,61,  portanto,  superior  ao parâmetro  fixado para  a
aplicação do princípio da insignificância. 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.

011. Processo: JFRS/SLI-5000751-
76.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 3315/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV. CRIME DE
DESCAMINHO (CP, ART. 334). HABITUALIDADE DO INVESTIGADO NA CONDUTA DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
PROSSEGUIMENTO. 1. Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do
crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  2.  Notícia  da  habitualidade  na  prática  do  delito  de
descaminho pelos investigados J.J.M.O. (3 vezes em 3 meses consecutivos) e A.S.L. (4 vezes nos
últimos 6 meses),  conforme pesquisas anexas,  o que não pode, simplesmente,  deixar  de ser
considerado para efeito de aferição do tamanho da lesão causada ao bem jurídico tutelado. 3. O
princípio da insignificância no crime de descaminho é afastado quando comprova-se a contumácia
na prática delitiva.  Precedentes STF e STJ. 4.  Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR. 5.
Designação de outro membro do MPF para dar continuidade na persecução penal.

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

012. Processo: JFRS/SLI-5000909-
34.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 3317/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV. CRIME DE
DESCAMINHO (CP, ART. 334). HABITUALIDADE DO INVESTIGADO NA CONDUTA DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
PROSSEGUIMENTO. 1. Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do
crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  2.  Notícia  da  habitualidade  na  prática  do  delito  de
descaminho pela investigada G.V.G. (6 vezes nos últimos 5 anos), conforme pesquisa anexa, o
que não pode, simplesmente, deixar de ser considerado para efeito de aferição do tamanho da
lesão causada ao bem jurídico tutelado. 3. O princípio da insignificância no crime de descaminho
é afastado quando comprova-se a contumácia na prática delitiva.  Precedentes STF e STJ. 4.
Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR. 5. Designação de outro membro do MPF para dar
continuidade na persecução penal.

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

013. Processo: JFRS/SLI-5001207-
60.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 3321/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO  CRIMINAL.  IMPORTAÇÃO  DE  MEDICAMENTOS  E  OUTRAS
MERCADORIAS DE ORIGEM ESTRANGEIRA DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO DE
REGULAR INTERNALIZAÇÃO NO PAÍS. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC
Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância, em razão do valor
dos tributos devidos ser de R$ 4.759,69. 2. O Juiz Federal discordou do arquivamento, tendo em
vista que entre as mercadorias apreendidas constavam 96 caixas do medicamento Aspirina, com
98 comprimidos cada caixa, conduta que caracteriza o crime tipificado no art. 273, § 1º-B, I, do
Código  Penal,  sendo  inviável  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  3.  Os  autos  foram
remetidos a este Colegiado, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4.
Assiste razão ao Magistrado Federal, quanto à não aplicação do princípio da insignificância no
caso  em análise,  diante  da  natureza  do  produto  importado  ilicitamente  (medicamentos),  bem
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como por  não  ser  considerada  ínfima a quantidade  de 9.408  (nove  mil,  quatrocentos  e  oito)
comprimidos, para fins comerciais. 5. Verificada a existência de outro procedimento, mais novo,
que apura o  mesmo fato  delituoso,  movido  contra  o  investigado  nestes autos A.S.L.  e  ainda
S.C.G. e V.S.L.. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para atuar no feito.

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.

014. Processo: JFRS/SLI-5003259-
29.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 3327/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA
LC Nº  75/93).  CONTRABANDO  DE  ARMA DE  PRESSÃO.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito
policial  instaurado  em  razão  da  apreensão  de  2  (duas)  armas  de  pressão  introduzidas
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$ 313,66). 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.  7.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  Processo  n°
1.31.000.000525/2014-27, Voto n° 8061/2014, Sessão n° 611, de 10/11/2014, unânime; Processo
n° 1.31.000.000525/2014-27, Voto n° 2502/2017, Sessão n° 675, de 03/04/2017. 8. Precedentes
do STJ: AgResp 201401498871, Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 28/08/2016; AgRg no
REsp  1479836/RS,  Rel.  Ministro  Ribeiro  Dantas,  Quinta  Turma,  julgado  em 18/08/2016,  DJe
24/08/2016. 9. Designação de outro membro do Ministério Público Federal  para prosseguir  na
investigação.

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

015. Processo: JFRS/SLI-5003771-
12.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 3304/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO  CRIMINAL.  IMPORTAÇÃO  DE  MEDICAMENTOS  E  OUTRAS
MERCADORIAS DE ORIGEM ESTRANGEIRA DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO DE
REGULAR INTERNALIZAÇÃO NO PAÍS. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC
Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância, em razão do valor
dos tributos devidos ser de R$ 4.759,69. 2. O Juiz Federal discordou do arquivamento, tendo em
vista que entre as mercadorias apreendidas constavam 96 caixas do medicamento Aspirina, com
98 comprimidos cada caixa, conduta que caracteriza o crime tipificado no art. 273, § 1º-B, I, do
Código  Penal,  sendo  inviável  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  3.  Os  autos  foram
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remetidos a este Colegiado, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4.
Assiste razão ao Magistrado Federal, quanto à não aplicação do princípio da insignificância no
caso  em análise,  diante  da  natureza  do  produto  importado  ilicitamente  (medicamentos),  bem
como por  não  ser  considerada  ínfima a quantidade  de 9.408  (nove  mil,  quatrocentos  e  oito)
comprimidos, para fins comerciais. 5. Verificada a existência de outro procedimento, mais antigo,
que apura o mesmo fato delituoso, movido apenas contra um dos três investigados nestes autos.
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para atuar no feito.

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.

016. Processo: JFRS/SLI-5004021-
45.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 3319/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV. CRIME DE
DESCAMINHO (CP, ART. 334). HABITUALIDADE DO INVESTIGADO NA CONDUTA DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
PROSSEGUIMENTO. 1. Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do
crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  2.  Notícia  da  habitualidade  na  prática  do  delito  de
descaminho pela investigada G.A.K. (3 vezes nos últimos 2 anos), conforme pesquisa anexa, o
que não pode, simplesmente, deixar de ser considerado para efeito de aferição do tamanho da
lesão causada ao bem jurídico tutelado. 3. O princípio da insignificância no crime de descaminho
é afastado quando comprova-se a contumácia na prática delitiva.  Precedentes STF e STJ. 4.
Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR. 5. Designação de outro membro do MPF para dar
continuidade na persecução penal.

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

017. Processo: JFRS/SLI-5004069-
04.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 3325/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

018. Processo: JF-SOR-0001637-71.2017.4.03.6110-
INQ

Voto: 3248/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62, IV da LC 75/93. Suposto crime de
contrabando (CP, art. 334-A, § 1º, inciso IV). Investigado que foi surpreendido portando arma de
pressão de uso permitido (calibre nominal 4,5 mm), em formato de pistola, de origem estrangeira,
adquirida, no dia anterior à apreensão, de indivíduo não identificado. Inexistência de elementos
mínimos de que a arma de pressão apreendida tenha sido introduzida no território nacional direta
ou indiretamente por ação do investigado. Conduta que, também, não caracteriza o crime de
receptação  (CP,  art.  180),  tendo em vista  a  ausência  de indícios de  que  o investigado tinha
conhecimento de que a coisa era produto de contrabando (dolo específico), sobretudo porque o
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produto, embora seja controlado pelo Ministério do Exército, é comercializado de forma regular no
mercado brasileiro. Por último, considerando que arma de pressão não se confunde legalmente
com arma  de  fogo,  não  há  que  se  falar  no  crime  previsto  no  art.  14  da  Lei  nº  10.826/03.
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.

019. Processo: JF-0000294-46.2017.4.01.3313-
PROINVMP

Voto: 3468/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICÍARIA 
DE TEIXEIRA DE FREITAS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE USO DE RADIO FREQUÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO
DA ANATEL (LEI N° 9.472/97, ART. 183). MPF: ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE
DA  CONDUTA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  ART.  28  DO  CPP.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de Fato autuada a partir  de representação formulada pela
ANATEL noticiando a possível prática do crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo em
vista a constatação do funcionamento clandestino de rádio. 2. Após instauração de procedimento
administrativo pela agência reguladora, restou constatado que o transmissor apreendido possui
117  Watts  de  potência,  não  possuindo  homologação  aceita  ou  expedida  pela  ANATEL,  não
podendo, portanto, ser colocado em operação no país. 3. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento  do  procedimento,  por  entender  atípica  a  conduta,  uma vez  que  a
própria  ANATEL teria  afirmado  a  inexistência  de  potencialidade  lesiva  da  rádio  clandestina.
Discordância  do  Juiz  Federal.  4.  A Lei  nº  9.612/98,  que  instituiu  o  Serviço  de  Radiodifusão
Comunitária, definiu como de baixa potência o serviço de radiodifusão prestado com potência
máxima de 25 Watts ERP. Tal definição harmoniza-se com o entendimento jurisprudencial de que
estações rudimentares podem ser consideradas, a depender do caso concreto, como de baixa
potência, denotando a insignificância de seu potencial lesivo. Precedente 2ªCCR: Inquérito Policial
nº 0092/2016, Voto nº 2912/2017, julgado na Sessão nº 676, de 24/04/2017. 5. No caso, além de
o investigado utilizar transmissor de potência elevada (117W), tal equipamento também não era
passível de homologação ou certificação, circunstância que ensejaria o indeferimento de eventual
pedido de autorização para funcionamento da estação. 6. A agência reguladora informa, em suas
notas técnicas, que o certificado de homologação atesta que o equipamento possui características
compatíveis para o uso de telecomunicações no Brasil, com o objetivo de garantir qualidade e
segurança do serviço, sendo obrigatório para produtos que empregam frequência radioelétricas,
pois, tecnicamente, a área de cobertura de um sistema de telecomunicações é avaliada não só
pela potência do transmissor,  mas, também, pelo conjunto transmissor (sistema irradiante).  7.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na investigação.

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

020. Processo: TRE/TO-EL_INQ-0000180-
35.2015.6.27.0000

Voto: 3255/2017 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL - TOCANTINS - 
TRE/TO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME ELEITORAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP
C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito policial instaurado com o
fim  de  apurar  a  prática  do  crime  capitulado  no  art.  39,  §5º,  inciso  III,  da  Lei  nº  9.504/97,
consubstanciada em propaganda eleitoral, por meio de mensagem de texto via celular, no dia das
eleições  (05/10/2014).  2.  O  Procurador  Regional  Eleitoral  promoveu  o  arquivamento,  por
considerar  ausentes  indícios  suficientes  da  autoria  delitiva.  3.  O  Juiz  Eleitoral  considerou
prematuro o arquivamento,  tendo em vista "a necessidade do cumprimento de uma diligência
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ordinária, antes da conclusão pelo arquivamento", consistente na tentativa de oitiva do titular do
telefone que encaminhou a mensagem com a propaganda eleitoral. 4. Após o trâmite de recurso,
os autos foram remetidos à 2ª CCR, para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5.
O  objeto  destes  autos  restringe-se  à  mensagem  enviada  do  aparelho  celular  pertencente  a
pessoa que ainda não foi ouvida, e não há nos autos, efetivamente, demonstração inequívoca,
segura e convincente da ausência de justa causa para a persecução penal. 6. Somente após o
exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal
poderá concluir,  extreme de dúvidas,  se existem elementos suficientes para deflagrar  a ação
penal  ou  se  deve  requerer,  de  forma  segura,  o  arquivamento  do  processo.  7.  Com  essas
considerações,  voto  pela  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Eleitoral  para
prosseguir  na  investigação  com  a  oitiva  do  envolvido  e  outras  diligências  que  o  designado
entender necessárias.

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

021. Processo: DPF/PI-00272/2015-IPL Voto: 3250/2017 Origem: GABPRM1-MSC - 
MARCELO SANTOS CORREA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 62, VII, DA LC Nº 75/93. ATRIBUIÇÃO
DO SUSCITADO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a possível ocorrência dos
delitos  previstos  nos  arts.  297  e  304  do  Código  Penal,  consistente  na  falsificação  e  uso  de
diploma de ensino superior. 2. O Procurador da República oficiante na PRM-Picos/PI, declinou de
suas atribuições em favor da PRM " Caxias/MA, ao argumento de que "os indícios até o momento
apurados apontam que os fatos estão jungidos territorialmente à cidade de Codó/MA, atraindo,
assim, a atribuição da Procuradoria da República em Caxias". 3. Por sua vez, o Procurador da
República oficiante na PRM " Caxias/MA, suscitou conflito negativo de atribuições, considerando
que "a faculdade apontada como emissora do falso diploma situa-se no município de Jaicós/PI.
Some-se a isso, o fato de que o cogitado documento público falsificado foi  apresentado para
validação na Universidade Federal do Piauí, inclusive já ostentando carimbo que teria sido firmado
por  esta  entidade  federal  de  ensino  superior".  4.  Os  autos  vieram  à  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93.
5. A competência, em regra, é determinada pelo lugar em que se consumar a infração, nos exatos
termos  do  art.  70,  caput,  do  Código  de  Processo  Penal,  que  assim  estabelece:  Art.  70  -  A
competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso
de tentativa,  pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. 6. No presente caso,
assiste razão ao Procurador da República oficiante na PRM " Caxias/MA (suscitante). 7. Conforme
se  verifica,  a  faculdade  apontada  como emissora  do  falso  diploma  situa-se  no  município  de
Jaicós/PI.  Diploma  supostamente  falso  que  foi  apresentado  para  validação  na  Universidade
Federal do Piauí, inclusive já ostentando carimbo daquela entidade federal de ensino superior. 8.
Assim, como bem delineou o Procurador da República suscitante,  "o crime de falsificação de
documento público falso (art. 297 do CP), se perfez na cidade de Jaicós/PI, sendo que o carimbo
autenticador  do  diploma,  que  ostenta  o  timbre  próprio  dessa  entidade  e  que  também reflete
atribuição exclusiva da UFPI, já se encontrava aposto no verso do documento, circunstância que
deixa clara a ofensa a interesse dessa instituição de ensino". 9. Além disso, o Inquérito Policial
deve  tramitar  no  local  em que a  colheita  de provas  seja  facilitada,  medida  que traz notórios
benefícios  à  persecução  penal.  10.  Fixação  da  atribuição,  neste  momento,  da  PRM-Picos/PI
(suscitada) para prosseguir na investigação.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.
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022. Processo: SR/DPF/MG-01608/2015-INQ Voto: 3244/2017 Origem: GABPRM1-GHO - 
GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
POSSÍVEL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA
EM  MINAS  GERAIS.  1.  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de
desobediência (CP, art.  330),  consistente no descumprimento de ordem judicial  proferida pela
Vara do Trabalho de Congonhas/MG. 2. O Procurador da República oficiante na PR/MG declinou
de suas atribuições em favor da PRM " Viçosa/MG, por entender que o crime teria ocorrido no
Município de Ouro Preto/MG. 3.  Por  sua vez,  o Procurador da República oficiante  na PRM "
Viçosa/MG suscitou o presente conflito negativo de atribuições,  considerando que o crime se
consumou na cidade de Congonhas/MG. 4. Os autos vieram à 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  nos  termos  do  art.  62,  VII,  da  LC  nº  75/93.  5.
Preliminarmente,  a  respeito  da matéria  em exame,  consigno  que  esta  2ª  CCR/MPF editou  o
Enunciado  nº  61,  que  estabelece:  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. 6.  No mérito,  a competência, em
regra, é determinada pelo lugar em que se consumar a infração, nos exatos termos do art. 70,
caput, do Código de Processo Penal, verbis: Art. 70 - A competência será, de regra, determinada
pelo  lugar  em que se  consumar  a  infração,  ou,  no caso  de  tentativa,  pelo  lugar  em que for
praticado o último ato de execução. 7. O crime ora em análise consuma-se com a efetiva ação ou
omissão  do  sujeito  passivo,  vale  dizer,  no  momento  e  no  local  em  que  se  concretiza  o
descumprimento  da  ordem.  8.  Nesse  sentido,  precedentes  do  STJ  (CC 117.473/DF,  Terceira
Seção, DJe 11/03/2013) e da 2ª CCR (Procedimento nº 1.14.004.000280/2014-89, 621ª Sessão,
de  27/05/2015,  unânime;  Procedimento  nº  1.14.000.002563/2014-03,  622ª  Sessão,  de
22/06/2015, unânime; Procedimento nº 1.34.001.008365/2015-23, julgado na Sessão nº 655, de
08/08/2016, unânime). 9. No caso em exame, as ordens judiciais proferidas pela Vara do Trabalho
de Congonhas/MG foram endereçadas a endereço também situado em Congonhas/MG, local
onde  foram  devidamente  recebidas  pelas  investigadas.  10.  Assim,  se  crime  houve,  este  se
consumou na cidade de Congonhas/MG. 11. Fixação da atribuição da PR/MG (suscitada) para
atuar no presente feito.

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.

023. Processo: 1.22.001.000407/2016-80 Voto: 3277/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime previsto  na Lei  n°  8.069/90.  Encaminhamento de mensagens
privadas de cunho sexual, via internet, a adolescente. O fato de o crime ser cometido por meio da
internet  não  é  suficiente  para firmar a  competência  da  Justiça Federal,  sendo necessárias a
transnacionalidade da conduta e a existência de tratado ou convenção internacional, nos termos
do art. 109, V, da CF. Existência da Convenção Internacional sobre Direitos da Criança da qual o
Brasil  é signatário  (Decreto  99.710/1990,  art.  1º).  Ausência  de indícios,  no caso concreto,  da
transnacionalidade  da  conduta.  "Não  se  constata  o  caráter  de  internacionalidade,  ainda  que
potencial,  quando  o  panorama fático  envolve  apenas  a  comunicação  eletrônica  havida  entre
particulares em canal de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou conversas
privadas  entre  pessoas  situadas  no  Brasil.  Evidenciado  que  o  conteúdo  permaneceu
enclausurado  entre  os  participantes  da  conversa  virtual,  bem  como  que  os  envolvidos  se
conectaram por meio de computadores instalados em território nacional, não há que se cogitar na
internacionalidade do resultado" (STF " RE 628624, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2015, DJe
06/04/2016).  Precedentes  do  STJ:  AgRg  no  HC  236.783/SP,  Quinta  Turma,  julgado  em
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16/02/2016,  DJe  08/03/2016;  CC  128.140/SP,  Terceira  Seção,  julgado  em  14/05/2014,  DJe
02/02/2015;  CC  103.011/PR,  Terceira  Seção,  julgado  em  13/03/2013,  DJe  22/03/2013.  Fato
narrado  que  mais  se  assemelha  ao  crime  previsto  no  art.  218  do  Código  Penal.  Notícia
encaminhada pela Promotoria de Justiça de Guarani/MG. Ratificação, por este órgão colegiado,
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Configurado o conflito de atribuições
entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo Procurador-
Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses
Jurídicas  da  PGR  e  em  precedentes  do  STF  (ACO  nos  1585,  1672,  1678,  1717  e  2225).
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.

024. Processo: 1.34.015.000034/2017-58 Voto: 3427/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

025. Processo: DPF/CE/JN-00129/2016-INQ Voto: 3245/2017 Origem: GABPRM3-CCLVL - 
CELSO COSTA LIMA VERDE LEAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de furto (CP, art. 155). Comunicação do furto e depredação de
um  caminhão-pipa  doado  pela  Delegacia  Federal  de  Desenvolvimento  Agrário,  por  meio  do
Programa de Aceleração de Crescimento " PAC 2, ao Município do Barro/CE. Revisão de declínio
(Enunciado n° 32 -  2ª CCR).  Bem doado a ente municipal  e,  portanto, de propriedade deste.
Apesar de se tratar de um bem doado por programa do Governo Federal, está sendo investigado
o crime relativo exclusivamente ao furto do referido bem, e não a um eventual desvio de finalidade
ou destinação a um fim diferente  do específico.  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.

026. Processo: DPF/SNM/PA-00148/2015-INQ Voto: 3312/2017 Origem: GABPRM2-MDGC - 
MICHELE DIZ Y GIL CORBI

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos no art. 147 do CP e no art. 14 da Lei n°
10.826/03. Comunicação de que um indivíduo estaria ameaçando ceifar a vida do denunciante,
coagindo-o com um rifle e uma escopeta. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Fatos ocorridos
entre  particulares.  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
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persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: 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.

027. Processo: SR/DPF/MG-02360/2016-INQ Voto: 3419/2017 Origem: GABPRM2-TCA - THIAGO 
CUNHA DE ALMEIDA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 296, § 1°, I, do CP ou no art. 306 do
CP. Comunicação de que o investigado, produtor rural em regime de economia familiar, utilizou
certificado  do  Serviço  de  Inspeção  Federal  "  SIF,  pertencente  a  outra  empresa,  nos  queijos
produzidos em seu sítio. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não
obstante o selo seja emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o fato é
que, na hipótese, não se cuidou propriamente de falsificação material, mas sim do uso de selo
emitido a determinada empresa atuante no mercado. Nota-se da referida prática que o prejuízo
direto apurado é em face da pessoa jurídica afetada e do mercado consumidor dos produtos
comercializados  fora  das  especificações  legais,  o  que  não  envolve  interesses  da  União,  de
entidade autárquica ou de empresa pública federal. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo
a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece
atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da
Constituição Federal. Precedente da 2ª CCR (Inquérito Policial n° 00256/2014, Voto n° 2891/2017,
julgado na sessão n° 676, de 24/04/2017, unânime). Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

028. Processo: 1.00.000.005871/2017-11 Voto: 3228/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado a partir de representação formulada por pessoa que, no
ano  de  2009,  juntamente  com  outras  25  pessoas,  ingressaram  no  curso  de  pedagogia  na
modalidade a distância, vinculado à instituição de ensino superior particular, permanecendo até
hoje sem a mínima perspectiva de receber seus diplomas de graduação, mesmo depois de longo
período após a conclusão do curso. Revisão de declínio parcial 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. Todavia,  sob a ótica penal,  a conduta em tela não acarreta lesão a bens,
serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. Os fatos noticiados podem configurar,
em tese, crimes de estelionato (CP, art. 171) e contra as relações de consumo (Lei nº 8.078/90,
art. 67) em detrimento dos alunos que acreditavam na validade de seus cursos, sem reflexo direto
no patrimônio da União. Incidência da Súmula nº 104 do STJ: "Compete à Justiça Estadual o
processo  e  julgamento  dos  crimes  de  falsificação  e  uso  de  documento  falso  relativo  a
estabelecimento  particular  de  ensino".  Ademais,  a  Súmula  n°  546  do  STJ  dispõe  que:  "A
competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da
entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
órgão expedidor."  Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  IPL  Nº
00138/2015, voto 6721/2016, Sessão de Revisão 661, de 03/10/2016; IPL Nº 01601/2014, voto
7212/2016, Sessão de Revisão 663, de 17/10/2016. Homologação do declínio de atribuições em
favor do Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

029. Processo: 1.18.001.000161/2017-50 Voto: 3454/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no arts. 243 e 244-A da Lei n° 8069/90 (ECA).
Notícia de que haveria a ocorrência de festas "irregulares" em local conhecido onde existiria a
venda de bebidas alcoólicas a menores,  venda de "coisas ilícitas"  e prostituição de menores.
Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Competência da Justiça Estadual. Inexistência
de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas
ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

030. Processo: 1.18.001.000176/2017-18 Voto: 3511/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando que
pessoas estariam comercializando medicamentos (como a sibutramina) de modo ilegal e sem
receita médica, diretamente para farmácias. Referidos estabelecimentos, por sua vez, venderiam
esses medicamentos para seus clientes sem as devidas receitas e  notas fiscais.  Revisão de
declínio  (Enunciado n°  32  -  2ª  CCR).  Não há elementos  indicativos  da internacionalidade da
conduta. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

031. Processo: 1.22.000.005142/2016-16 Voto: 3169/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime de  estelionato  (CP,  art.  171).  Comunicação  de  que  empresa
convocaria candidatos a vaga no mercado de trabalho, aduzindo, inicialmente, ter vaga a oferecer.
Após longa entrevista, o candidato é informado de que, na verdade, a vaga oferecida não existe,
sendo que o que realmente há é a prestação de serviços de recolocação mediante pagamento.
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.
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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.

032. Processo: 1.25.008.000228/2017-51 Voto: 3466/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 171, §2°, I, do CP. Ação de cobrança de
preceito monitório proposta pela CEF, em que a exequente requereu que fossem penhorados
determinados veículos da executada. O Juiz Federal deferiu o pleito quanto a dois veículos, com a
ordem  de  que  fosse  expedido  mandado  para  penhora  e  avaliação.  Revisão  de  declínio
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). A referida medida judicial não foi implementada, haja vista não terem
sido encontrados os bens. Dessa forma, os referidos bens,  se alienados,  causaram eventuais
prejuízos aos alienantes fiduciários (instituições financeiras privadas, no presente caso), uma vez
que  foram  adquiridos  mediante  financiamento.  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.

033. Processo: 1.26.000.001053/2017-32 Voto: 3456/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação perante a Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando a possível
prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, previstos respectivamente nos arts. 129 e 147 do
Código  Penal,  cometidos  no  campus  da  Universidade  Federal  de  Pernambuco.  Revisão  de
declínio (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Conduta supostamente praticada entre alunos da instituição
de ensino superior. 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.

034. Processo: 1.29.001.000066/2017-72 Voto: 3430/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o
noticiante comunica que vice-reitor de universidade federal teria por hábito promover festas em
sua residência, nas quais frequentariam alunos e menores de idade, bem como haveria uso e
distribuição de drogas e "casos de pedofilia". Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2ª CCR).
Não há nos fatos noticiados, até o presente momento, elementos que apresentem vínculo com o
exercício da função pública do vice-reitor. Condutas ocorridas no âmbito particular. Inexistência de
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
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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.

035. Processo: 1.29.008.000076/2017-48 Voto: 3370/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de furto  (CP,  art.  155).  Subtração de mochila  de professora-
adjunta de Universidade Federal, durante a aula que ministrava. Revisão de declínio (Enunciado
n° 32 - 2ª CCR). Crime praticado unicamente contra bem particular da professora. O fato de a
vítima ser servidora pública federal não atrai, por si só, a competência da justiça federal. Fatos
que não se relacionaram ao exercício da função. 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.

036. Processo: 1.29.008.000141/2017-35 Voto: 3271/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de ameaça (CP, art. 147) e de dano |(CP, art. 163), praticados
por servidor público federal contra servidor público estadual. Revisão de declínio (Enunciado n° 32
-  2ª  CCR).  Fatos  ocorridos  em razão  de  desentendimentos  relacionados  à  vida  privada  dos
envolvidos que, pelas informações contidas nos autos, não concernem ao serviço público federal.
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.

037. Processo: 1.30.001.000931/2017-60 Voto: 3279/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, inc. I e II) supostamente praticados contra
gerente da Caixa Econômica Federal, no interior da agência bancária. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de dano ao patrimônio da CEF. Bens objeto do
roubo que se limitaram às joias pertencentes e usadas pela noticiante na ocasião. O fato da vítima
ser empregada pública federal não atrai, por si só, a competência da justiça estadual. Fatos que
não se relacionaram ao exercício da função. Não ocorrendo, com a infração penal,  prejuízo a
bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas
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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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

038. Processo: 1.30.001.001188/2017-65 Voto: 3443/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  a
noticiante relata, de forma confusa e desconexa, a ocorrência de diversas irregularidades, como,
por exemplo, que tem um filho sequestrado há cerca de onze anos pelo "Governo Federal", que
seu ex-marido teria cometido fraudes em seus impostos de renda de 1997 a 2000, além de casos
de violência e ameaça. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Fatos relatados de forma
vaga e genérica, desacompanhados de qualquer elemento de informação capaz de possibilitar
uma investigação idônea no âmbito do Ministério Público Federal, uma vez que não foi apontado
qualquer dado concreto ou elemento mínimo apto a dar suporte ao início de uma apuração de
eventual crime tributário. 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.

039. Processo: 1.30.001.001494/2017-00 Voto: 3249/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato mediante a obtenção fraudulenta de empréstimo
consignado junto à instituição financeira privada em nome de beneficiário do INSS. 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 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

040. Processo: 1.30.001.001536/2017-02 Voto: 3300/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Relatório de Inteligência
do COAF comunicando movimentação de recursos incompatíveis com a capacidade econômica
do investigado, bem como a prática, em tese, de extorsão e lavagem de dinheiro. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Hipótese em que os elementos iniciais não
evidenciam a ocorrência de crimes antecedentes de competência da Justiça Federal (informações
de que o investigado era servidor da Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro e já foi
denunciado  pelo  MPE em razão  de  envolvimento  em cobrança  de  propina  a  comerciantes).
Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de
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lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema
financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal
antecedente for de competência da Justiça Federal.Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

041. Processo: 1.30.017.000189/2017-13 Voto: 3176/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o
comunicante narra que em sua rua é desenvolvida atividade de "racha", envolvendo disputa entre
veículos,  fato que coloca em risco a integridade dos moradores do local,  que precisam pedir
autorização para entrarem e saírem de suas garagens. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

042. Processo: 1.30.020.000154/2017-25 Voto: 3302/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de ameaça (CP, art. 147). Manifestação encaminhada à Sala de
Atendimento ao Cidadão, em que o noticiante comunica que um advogado estaria plantando em
seu terreno e o teria ameaçado. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Fatos ocorridos
entre particulares. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

043. Processo: 1.31.001.000220/2016-77 Voto: 3292/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VILHENA-RO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representante relata o óbito de seu irmão, indígena. Narra
que obteve informações de que a vítima antes de morrer teria passado por um hotel, onde foi
encontrada sua bolsa, e uma mulher saberia que o falecido estava com dinheiro e teria planejado
sua  morte.  Afirmou,  ainda,  que  o  responsável  pelo  assassinato  seria  um  rapaz  dependente
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químico, que estava com feridas na perna. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Elementos de informação que apontam para motivação financeira,  sem qualquer relação com
conflitos sobre direitos indígenas,  para a prática do crime. Um toxicômano, a mando de uma
mulher,  teria  assassinado  a  vítima  motivado  por  interesse  no  dinheiro  que  tinha  consigo.  A
competência da Justiça Federal  justifica-se quando a questão versar acerca de disputa sobre
direitos  indígenas,  incluindo  as  matérias  referentes  à  organização  social  dos  índios,  seus
costumes,  línguas,  crenças  e  tradições,  bem  como  os  direitos  sobre  as  terras  que
tradicionalmente  ocupam,  conforme  dispõem  os  arts.  109,  XI,  e  231,  ambos  da  CF/1988.
Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
DJ 03-02-2006). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

044. Processo: 1.33.001.000077/2017-20 Voto: 3385/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO DO SUL-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  fraude  processual  (CP,  art.  347).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Possíveis irregularidades ocorridas no curso de ação
judicial tramitada perante a Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

045. Processo: 1.34.001.003028/2017-10 Voto: 3179/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  exposição  à  venda  de  produto  para  a  saúde  com  indicações
terapêuticas, sem registro na ANVISA (CP, art. 273, §1º-B, I). Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2a CCR). O fato de o produto não ter registro na ANVISA, órgão responsável
pela respectiva fiscalização, não tem o condão, por si  só,  de atrair  a competência da Justiça
Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. Conduta delituosa que não atinge,
de forma direta, bens, serviços ou interesses da União, como, por exemplo, se o agente impedisse
ou  obstaculasse  a  fiscalização  por  parte  de  servidores  da  ANVISA.  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta,  fato  que,  também, poderia  justificar  a  competência  da Justiça
Federal.  Precedente  STJ,  Terceira  Seção:  CC  148.315/GO,  Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro,  Terceira
Seção,  julgado  em  14/12/2016,  DJe  19/12/2016.  Precedentes  da  2ª  CCR:  Processo  nº
1.26.001.000021/2017-18,  674ª  Sessão  de  Revisão,  de  20/03/2017,  unânime;  Processo  nº
1.36.001.000003/2017-81,  674ª  Sessão  de  Revisão,  de  20/03/2017,  unânime.  Inexistência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

046. Processo: 1.34.004.000045/2017-67 Voto: 3274/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: MATÉRIA: Procedimento Preparatório. Possível  crime de ameaça (CP, art.  147).  Manifestação
encaminhada à Sala  de Atendimento ao Cidadão,  em que o comunicante relata  a  prática de
violência e ameaça por parte do pai de sua namorada. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2ª
CCR). Fatos praticados entre particulares. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse
direto  e específico  da União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

047. Processo: 1.34.011.000171/2017-22 Voto: 3690/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta venda de medicamentos e outros produtos farmacêuticos sem registro
na ANVISA (CP, art. 273, §1º-B, I). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR).
O fato de o produto não ter registro na ANVISA, órgão responsável pela respectiva fiscalização,
não tem o condão,  por si  só,  de atrair  a competência  da Justiça Federal  para o processo e
julgamento do delito  em apuração.  Conduta delituosa que não atinge,  de forma direta,  bens,
serviços ou interesses da União, como, por exemplo, se o agente impedisse ou obstaculasse a
fiscalização por parte de servidores da ANVISA. Ausência de indícios de transnacionalidade da
conduta, fato que, também, poderia justificar a competência da Justiça Federal. Precedente STJ,
Terceira Seção: CC 148.315/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016,
DJe 19/12/2016. Precedentes da 2ª CCR: Processo nº 1.26.001.000021/2017-18, 674ª Sessão de
Revisão,  de  20/03/2017,  unânime;  Processo  nº  1.36.001.000003/2017-81,  674ª  Sessão  de
Revisão, de 20/03/2017, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

048. Processo: 1.34.021.000009/2017-95 Voto: 3213/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostas irregularidades relacionadas à fraudes para o recebimento do seguro
DPVAT.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público
Federal para a persecução penal. Prejuízo suportado pelas sociedades seguradoras conveniadas
responsáveis  pelo  pagamento  e  pelos  segurados.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°
1.00.000.001560/2013-59,  Voto  n°  5113/2014,  Sessão  n°  601  de  25/07/2014)  e  do  STJ  (CC
39.801/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Sessão, DJ 1/2/2005; e CC 47.745/PB,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Sessão, DJ 30/3/2005). Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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049. Processo: 1.34.030.000040/2017-17 Voto: 3205/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JALES-SP

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  estelionato  (CP,  art.  171).  Manifestante  relata  ter  tomado
conhecimento de proposta de trabalho, via anúncio televisivo e folhetos impressos, que exigia
pagamento  de  taxa  para  o  recebimento  do  material  necessário  para  iniciar  os  trabalhos.  A
empresa anuncia o ganho de valores exorbitantes e relata suposta mudança na vida de seus
operadores, visando atrair as vítimas. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Fatos
praticados  entre  particulares.  Inexistência  de  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

050. Processo: 1.34.033.000104/2016-79 Voto: 3328/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível tentativa de estelionato (CP, art. 171 c/c art. 14, II). Empregador que
teria induzido a erro trabalhador, com comprovante que simula a existência de depósito em sua
conta das verbas rescisórias, para fins de assinatura do TRCT. Revisão de declínio (Enunciado n°
32 - 2ª CCR). A única pessoa mantida em erro e que suportaria eventual prejuízo seria o ora
reclamante. 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.

051. Processo: 1.35.000.000445/2017-75 Voto: 3541/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta comercialização de produto sem registro na ANVISA (CP, art. 273, §1º-B,
I). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). O fato de o produto não ter
registro na ANVISA, órgão responsável pela respectiva fiscalização, não tem o condão, por si só,
de atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em apuração.
Conduta delituosa que não atinge, de forma direta, bens, serviços ou interesses da União, como,
por exemplo, se o agente impedisse ou obstaculasse a fiscalização por parte de servidores da
ANVISA.  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta,  fato  que,  também,  poderia
justificar a competência da Justiça Federal.  Precedente STJ, Terceira Seção: CC 148.315/GO,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016. Precedentes da
2ª  CCR:  Processo  nº  1.26.001.000021/2017-18,  674ª  Sessão  de  Revisão,  de  20/03/2017,
unânime;  Processo  nº  1.36.001.000003/2017-81,  674ª  Sessão  de  Revisão,  de  20/03/2017,
unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.
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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.

Não Provimento do recurso

052. Processo: DPF/CAX-00211/2014-IPL Voto: 2522/2017 Origem: GABPR7-TCF - THAYNA 
FREIRE DE OLIVEIRA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTA  NEGOCIAÇÃO  ILEGAL  DE  IMÓVEL  ADQUIRIDO  DO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (LC 75/93,
ARTIGO 62,  INCISO VII)  RECEBIDO COMO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO
PÚBLICO  ESTADUAL.  HOMOLOGAÇÃO.  RECURSO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
RECORRIDA.  REMESSA  AO  CONSELHO  INSTITUCIONAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL,  NA FORMA DO  ART.  4º,  INCISO  I,  DA RESOLUÇÃO  CSMPF  Nº  165/2016.  1.
Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  negociação  ilegal  de  imóvel  adquirido  do
Programa Minha Casa Minha Vida. 2. Estabelecido conflito de atribuições entre membros do MPF
acerca da caracterização da conduta narrada, se crime contra o sistema financeiro nacional (art.
20 da Lei  n.  7.492/86)  ou  de  estelionato  qualificado  (art.  171,  §  3º,  do CP),  os autos foram
remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no artigo 62, inciso
VII,  da  Lei  Complementar  nº  75/93.  3.  Na  667ª  Sessão  de  Revisão,  de  21/11/2016,  por
unanimidade, a 2ª CCR, considerando que "a negociação irregular é passível  de medidas no
âmbito cível a serem adotadas pelo agente financeiro, qual seja, a Caixa Econômica Federal (Lei
11.977/2009, arts. 6º-A, § 5º, III e § 6º), inclusive a retomada do imóvel, mas que, na esfera penal,
se restringe aos interesses de particulares, não havendo lesão direta e específica a bens, serviços
ou interesses da União ou de suas entidades", e vislumbrando a possibilidade da prática do crime
de  estelionato  (CP,  art.  171)  entre  particulares,  recebeu  a  promoção  de  conflito  negativo  de
atribuições  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  e  o  homologou.  4.
Cientificada da decisão, a Procuradora da República apresentou recurso considerando que "há
interesse federal apto a atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente
feito". 5. A decisão da 2ª Câmara deve ser mantida em sua integralidade, pois, conforme voto do
Relator,  não há indícios de fraude na distribuição das moradias ou nas escolhas das famílias
beneficiadas,  capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal  para persecução penal.  6.
Nesse sentido, também são os precedentes da 2ª CCR: 1.15.002.000536/2015-11, 636ª Sessão
de Revisão,  de 29/02/2016,  unânime;  1.20.005.000186/2015-01,  656ª  Sessão de Revisão,  de
22/08/2016,  unânime.  7.  Em caso  análogo,  seguindo  o  entendimento  de  que  na  hipótese  o
prejuízo é suportado unicamente por particular, decidiu o STJ: "não obstante a empresa pública
seja gestora do Programa habitacional, a Lei nº 10188/2011 acima mencionada é clara ao dispor
que o patrimônio do fundo, notadamente os bens imóveis, não se confunde com o patrimônio da
empresa. Outrossim, por ora não se evidencia prejuízo à aludida instituição financeira, mas, sim,
apenas  aos  particulares  envolvidos"  (CC  134009,  Min  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,
02/02/2015). 8. Do atento exame do tema, verifica-se que o descumprimento de impedimentos
contratuais ensejam sanções no âmbito cível, tais como a perda do imóvel, mas que, na esfera
penal, se restringe aos interesses de particulares, não havendo lesão direta e específica a bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades. 9. Integral manutenção da deliberação da
2ª Câmara de Coordenação e Revisão, na 667ª Sessão de Revisão, de 21/11/2016, no sentido da
atribuição do Ministério Público Estadual para prosseguir na investigação, com a remessa dos
autos ao Conselho Institucional do Ministério Público Federal, na forma do art.  4º, inciso I,  da
Resolução CSMPF nº 165/2016.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do
recurso  no  âmbito  deste  Colegiado,  remetendo-se  os  autos  à  PGR/CIMPF  -  CONSELHO
INSTITUCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL para análise, nos termos do voto do(a)
relator(a). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento
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053. Processo: DPF/PPA/MS-0022/2016-INQ Voto: 3483/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de lavagem de capitais (Lei  nº 9.613/98). Suspeita de que a
investigada, que foi denunciada em 2015 por tráfico internacional de drogas e associação para o
tráfico, estaria ocultando a propriedade de determinado imóvel. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Realização  de  diversas  diligências,  tais  como  pesquisas  sobre  endereço
comercial  e residencial,  renda,  vínculos empregatícios,  linhas telefônicas,  eventual  registro  de
propriedade em Cartório e verificação in loco dos endereços encontrados. Resultados que não
demonstraram desproporcionalidade entre a renda e eventuais bens investigados ou indícios de
lavagem de  capitais.  Constatação  de  que  o  imóvel  objeto  de  apuração  é  de propriedade do
cunhado da investigada, sendo que esta nele reside mediante pagamento de aluguel. Elementos
de informações até então colhidos que não apontam para a ocorrência de conduta criminosa.
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.

054. Processo: DPF/SINOP-00108/2013-INQ Voto: 3256/2017 Origem: GABPRM1-FG - FELIPE 
GIARDINI

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar  possível  crime de ameaça (CP, art.  147),  contra pré-
assentados de Projeto do INCRA. Posteriormente, foram verificados indícios da prática, também,
dos crimes de dano (CP, art. 163) e de desobediência a ordem de funcionário público federal (CP,
art. 330), além de suposto delito ambiental. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências. Quanto à aplicação de defensivos agrícolas por avião, causando possível poluição
atmosférica e dano à saúde da população, as investigações já foram iniciadas pelo Ministério
Público Estadual (Ação Penal n° 262-81.2015.8.11.0085). Aplicação do princípio do ne bis in idem.
Já com relação aos crimes de ameaça, de dano e de desobediência, verifica-se que houve a
prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, VI), uma vez que os fatos ocorreram no ano
de 2013. Homologação do 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: DPF-UDI-00173/2016-INQ Voto: 3467/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato em ação previdenciária (CP, art. 171, § 3º). Autora
que pleiteava a concessão de benefício previdenciário de salário-maternidade, na condição de
trabalhadora rural. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Em audiência de instrução e
julgamento a autora declarou que "nunca entrou com uma ação contra o INSS, mais confessa ter
assinado a procuração" e que "já recebeu o salário maternidade em razão do nascimento de sua
filha". O Juiz Federal extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 267, VI, do CPC,
por entender que a autora não detinha interesse processual para recorrer ao Poder Judiciário para
obter  a  prestação  jurisdicional  pretendida,  vez  que  já  havia  recebido,  administrativamente,  o
salário-maternidade,  em  razão  do  nascimento  de  sua  filha,  em  12/09/2008.  Os  elementos
informativos juntados aos autos não evidenciam conduta penalmente relevante. A propositura de
ação  infundada,  sem  a  adoção  de  expediente  fraudulento  pujante,  não  pode,  por  si  só,
caracterizar crime. 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. Conduta que, no caso, embora imoral, apenas
poderia  caracterizar  litigância  de  má-fé,  sujeita  às  sanções  previstas  no  art.  81  do  CPC.
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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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

056. Processo: JFA/TO-0003370-95.2015.4.01.4300-
INQ

Voto: 3588/2017 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 203 e 314, ambos do CP, bem
como no art.  1°,  I,  da Lei  n°  8.137/90 e no art.  1°,  XIII,  do Decreto-Lei  n° 201/67.  Supostas
irregularidades cometidas por ex-Prefeito e por servidores municipais responsáveis por expedição
e guarda de documentos trabalhistas referentes ao município. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Homologação, pela 5ª CCR, do arquivamento quanto ao crime previsto no art.
314 e do declínio de atribuições com relação ao delito do art. 1°, XIII, do Decreto-Lei n° 201/67.
Quanto ao crime do art. 203 do CP, não restou comprovada nos autos a existência de fraude, mas
sim de infrações à legislação trabalhista, que já são do conhecimento da SRTE/TO. Por fim, com
relação ao possível crime do art. 1°, I, da Lei n° 8.137/90, decorrente do não recolhimento do
FGTS, verifica-se que tal conduta, por si só, não constitui prática criminosa (Enunciado n° 58 da 2ª
CCR). 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.

057. Processo: SR/DPF/PI-00442/2016-IPL Voto: 3446/2017 Origem: SJUR/PRM-PI - SETOR 
JURIDICO DA PRM/PICOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falsidade ideológica (CP. art. 299). Investigado que teria sido
contratado  por  Advogado  para  atuar  como  preposto  de  empresas  em audiências  na  Justiça
Trabalhista,  sem ser  efetivo empregado como exige o Enunciado n° 377 da Súmula do TST.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Verificação de que em nenhum
dos demais casos informados o investigado se apresentou como preposto empregado (ou houve
confissão ficta de que o preposto não era empregado, ou a audiência não chegou a ocorrer pela
ausência do reclamante ou houve desistência do reclamante). No caso da RT que deu origem ao
presente IPL, houve comprovação de efetiva contratação do preposto pela empresa reclamada
em  data  anterior  à  da  audiência,  tendo  o  investigado  afirmado  que  era  empregado  a
aproximadamente  15  dias  e  que  tinha  sido  contratado  para  representar  a  empresa.  Não
verificação de tentativa de inserir ou fazer inserir declaração falsa, com o fim de prejudicar direito
ou alterar  a verdade sobre fato  juridicamente relevante.  Elementos de informações até  então
colhidos  que  não  apontam  para  a  ocorrência  de  conduta  criminosa.  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.

058. Processo: 1.00.000.006309/2017-12 Voto: 3389/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62, IV da LC 75/93. Suposto crime de
estelionato  previdenciário  (art.  171  §  3º  do  Código  Penal).  Embora  tenha  sido  indeferido
administrativamente  o  pedido de  aposentadoria  por  idade,  visto  que  o INSS entendeu que a
investigada não exercia atividade rural, na ação judicial proposta com o fim de analisar o mesmo
fato,  o  benefício  foi  concedido  em sentença.  Consoante  registrou  a  magistrada  sentenciante
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naquela demanda previdenciária, o próprio INSS deferiu ao esposo da demandante aposentadoria
rural por idade, na condição de segurado especial. Dessa forma, não há que se falar de vantagem
ilícita,  uma vez que todo o valor  pago à investigada era devido,  sendo atípica,  então,  a  sua
conduta. Na mesma medida, não há que se falar de concurso de agentes, na medida em que a
sentença considerou como verdadeira as declarações de que a beneficiária era agricultora em
regime  de  economia  familiar.  Ausência  de  elementos  mínimos  de  materialidade  delitiva.
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.

059. Processo: 1.04.100.000087/2017-49 Voto: 3688/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de corrupção eleitoral (CE, art. 299). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Áudio gravado pelo noticiante que revela a negativa do investigado em
efetuar o pagamento de conta de luz em atraso em troca de voto. Noticiante que não apresentou o
respectivo comprovante de pagamento, embora tenha se comprometido a fazê-lo. Diligências de
notificação  infrutíferas.  Inexistência  de  linha  investigativa  potencialmente  idônea.  Ausência  de
qualquer  elemento  de  materialidade  delitiva  que  justifique  o  prosseguimento  da  investigação.
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.

060. Processo: 1.11.000.000408/2017-07 Voto: 3167/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
pessoa  jurídica  que  deixou  de  apresentar,  no  prazo  estabelecido,  dados  relativos  às
movimentações relativas aos meses de abril a junho de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º da Lei nº 9.847/99.
Aplicação de multa. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

061. Processo: 1.11.000.000713/2016-18 Voto: 3182/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato majorado (CP. Art. 171, § 3°).
Possíveis irregularidades ocorridas em assentamento do INCRA, em razão da comunicação de
que 02 (duas) assentadas estariam residindo em Maceió e que raramente seriam encontradas em
seus respectivos lotes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Oficiado, o
INCRA informou que uma das beneficiadas se encontra regularmente em seu lote,  plantando,
colhendo os frutos e morando em sua casa no projeto de assentamento. A outra investigada não
foi encontrada, havendo notícia de que faz tempo que não aparecia em seu lote. Não há provas,
no entanto, de que tenha abandonado o lote ou alienado a terceiro de forma irregular. Elementos
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de informações até então colhidos que não apontam para a ocorrência de conduta criminosa.
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.

062. Processo: 1.11.001.000061/2017-84 Voto: 3336/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339) supostamente cometido
por  líder  de  comunidade  quilombola  ao  noticiar  possível  ameaças  atribuídas  a  empresários.
Situação de conflito já resolvida mediante conciliação entre os envolvidos com a intervenção de
terceiros. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime de
denunciação  caluniosa  faz-se  necessário  que  seja  demonstrado  o  dolo  direto  do  agente  de
imputar fato criminoso a quem sabe ser inocente. No caso, verifica-se no depoimento prestado
pelo noticiante que este realmente se sentiu ameaçado pelas ações de empresários, o que afasta
o dolo  necessário  para  a  configuração do crime de denunciação  caluniosa.  Homologação do
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.

063. Processo: 1.12.000.000202/2017-31 Voto: 3372/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação de que Policiais Rodoviários Federais levaram até a Delegacia uma
pedra, que estava em poder do investigado, em que alegava ter ouro. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificação Preliminar de Inquérito " VPI. Realização de diligências. A
perícia concluiu se tratar de uma pedra de quartzo com pequenos traços de ouro, não sendo
possível sequer a avaliação do seu valor econômico, devido ao seu alto grau de impureza. O
investigado, que é agricultor e possui ensino fundamental incompleto, afirmou ter recebido a pedra
como  presente  de  um  amigo  há  aproximadamente  três  anos  e  que  a  guardava  consigo.
Elementos de informações até então colhidos que não apontam para a ocorrência de conduta
criminosa. 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.

064. Processo: 1.12.000.000999/2016-96 Voto: 3217/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostas fraudes em listas de apoiamento a criação de partidos políticos. Em
razão da notícia de irregularidades em listas de apoiamento na criação de agremiações praticadas
em  São  Paulo  e  no  Distrito  Federal,  determinou-se  a  extração  de  cópias  das  referidas
investigações para serem encaminhadas a todas as Superintendências Regionais, para avaliarem
a parcela de documentos referentes ao seu respectivo Estado. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Elementos  de  informações  até  então  colhidos  que  não  apontam  para  a
ocorrência de conduta criminosa no Estado do Amapá. Instauração de Verificação Preliminar de
Inquérito " VPI. Após análise dos elementos de informação contido nos autos, a Autoridade Policial
relatou  o  feito  concluindo  não  haver  justa  causa  para  a  continuidade  das  investigações.
Inexistência de indícios de crime na lista fornecida ao órgão local pela Justiça Eleitoral, não tendo
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o TRE-AP comunicado indícios de fraudes durante a conferência das assinaturas. 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.

065. Processo: 1.12.000.001062/2016-38 Voto: 3168/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação da invasão das dependências do prédio do Ministério Público do
Trabalho, por 02 (dois) indivíduos não identificados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Informações de que não houve dano ou subtração de qualquer bem, assim como que não
foi possível a identificação dos indivíduos registrados pelo circuito fechado de TV. Ausência de
indícios  de  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório  atual.  Arquivamento  que  não gera  coisa  julgada,  podendo as  investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

066. Processo: 1.13.000.000660/2017-33 Voto: 3326/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

067. Processo: 1.15.000.000817/2017-56 Voto: 3465/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima em Sala de Atendimento ao Cidadão,
na qual o noticiante informa ter sido violado em sua privacidade por colegas de trabalho mediante
invasão de seu celular e divulgação de conversas pessoais gravadas existentes no aparelho.
Ademais, afirma que houve a prática de induzimento a suicídio por meio do fornecimento anônimo
de panfletos referentes a prática que foram colocados sobre sua mesa. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de suporte probatório mínimo ou qualquer informação que
permita o início de eventual investigação. Ausência de elementos suficientes da materialidade e
autoria delitivas. Notícia anônima que apesar de relatar de forma genérica os fatos supostamente
ilícitos,  não  traz  nenhuma  indicação  de  pessoas  envolvidas  ou  local.  Inexistência  de  linha
investigatória potencialmente idônea. Homologação do arquivamento.

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

068. Processo: 1.15.001.000053/2017-99 Voto: 3166/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP. Art. 171, § 3°).  Comunicação de
eventual irregularidade em doação à campanha eleitoral,  por pessoa que seria beneficiária do
Bolsa  Família.  Documentação  que  faz referência  à  constatação,  por  meio  de  cruzamento  de
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dados públicos,  de que a investigada receberia  benefício  do Bolsa Família  e tal  fato  poderia
indicar que ele realizou doação à campanha eleitoral sem possuir capacidade econômica. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Esclarecimentos prestados pela investigada.
Recibo de doação eleitoral atesta que a doação realizada consistiu em cessão de um automóvel
popular  com mais de 19 (dezenove)  ano  de uso.  A mera posse de  um veículo  popular,  nas
condições descritas, não é fator impeditivo ao recebimento do Bolsa Família e não implica em
descredenciamento da família  do programa assistencial.  Elementos de informações até  então
colhidos  que  não  apontam  para  a  ocorrência  de  conduta  criminosa.  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.

069. Processo: 1.15.001.000224/2016-07 Voto: 3227/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Inquérito  Civil  Público.  1)  Suposta  prática  dos  crimes  de  apropriação  de  contribuição
previdenciária (CP, art.  168-A) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A),
atribuídos  aos  representantes  de  empresa  privada  contratada  para  a  execução  de  obras  de
contrato de repasse firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Quixeramobim no
valor  de R$ 975.000,00.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  A Receita  Federal
esclareceu que não é viável a abertura de auditoria na empresa, pois esta está cadastrada como
optante do SIMPLES e não foi informado os valores envolvidos nas obras, devendo-se priorizar
outras  demandas  existentes  na  RFB.  Materialidade  delitiva,  de  plano,  não  evidenciada.
Insuficiência  de  elementos  para  aferição  dos  valores  que  eventualmente  deixaram  de  ser
recolhidos  ou repassados para  a  autarquia  previdenciária.  Homologação do arquivamento.  2)
Vislumbra-se  a  possibilidade  do  cometimento  de  crimes  de  responsabilidade  (Decreto-Lei  nº
201/67)  e  de  crimes praticados por  funcionário  público  contra  a  administração  em geral,  em
especial,  o emprego irregular de verbas ou rendas públicas (CP, art.  315),  matéria afeta à 5ª
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  (Combate  à  Corrupção).  Remetam-se  os  autos  àquele
Colegiado, em cumprimento ao art. 2°, § 5° da Resolução CSMPF n° 148, de 1° de abril de 2014.

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

070. Processo: 1.16.000.000819/2017-16 Voto: 3161/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Crime de furto  (CP,  art.  155).  Comunicação do furto  de uma motocicleta  de
propriedade da Universidade de Brasília " UNB. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Informações de que não havia dispositivos eletrônicos de segurança no local. O DENATRAN
informou que não há registro de multa para o veículo subtraído. Ausência de indícios de autoria
delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

071. Processo: 1.16.000.000977/2017-68 Voto: 3178/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de roubo (CP, art. 157, § 2°, I, II, III e V). Abordagem de carteiro
motorizado dos Correios realizada por indivíduos não identificados que, mediante grave ameaça e
violência,  subtraíram as encomendas e a carteira  da vítima. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas que não identificaram os autores da infração. Ausência
de  indícios  de  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório  atual.  Arquivamento  que  não gera  coisa  julgada,  podendo as  investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

072. Processo: 1.16.000.000984/2017-60 Voto: 3345/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação de suposta fraude em anotação empregatícia em CTPS de autora
de ação previdenciária, para concessão de aposentadoria por invalidez. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). A referida ação judicial teve seu pedido julgado improcedente, tendo em
vista que o início da incapacidade ocorreu em data anterior às contribuições previdenciárias da
segurada. Dispõe o art. 42, § 2°, da Lei n° 8.213/91: A doença ou lesão de que o segurado já era
portador  ao  filiar-se  ao  Regime  Geral  de  Previdência  Social  não  lhe  conferirá  direito  à
aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou
agravamento  dessa  doença  ou  lesão.  O médico  perito  afirmou  a  existência  de  incapacidade
permanente, parcial e multiprofissional para o trabalho, com data de início fixada em 22/01/2010.
Vínculo empregatício iniciado em 01/03/2010. A existência de doença ou lesão anterior ao início
do vínculo empregatício, em que pese retire o direito à aposentadoria por invalidez, não configura,
em tese, prática criminosa. Ademais, a simples informação de que a autora possui um vínculo
empregatício  com empresa cujo  nome se assemelha ao seu sobrenome,  sem qualquer  dado
concreto ou elemento mínimo que aponte para a existência de fraude na anotação da CTPS, não
é apta a dar suporte ao início de uma investigação idônea. Ausência de elementos justificadores
do  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do  arquivamento,  sem prejuízo  do
disposto no art. 18 do CPP.

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

073. Processo: 1.16.000.001028/2017-03 Voto: 3380/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do encaminhamento de cópia integral de ação de execução fiscal,
proposta  pela  PFN contra  pessoa  jurídica,  tendo  como objeto  CDA que  se  refere  a  débitos
tributários (vultuosa quantia) dos exercícios financeiros do período de 1988 a 1992. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações de que, quanto aos indícios de crime contra a
ordem  tributária  verificados,  foi  proposta  pelo  MPF,  à  época,  a  devida  ação  penal  (n°s
94.00.04494-1 / 0004473-59.1994.4.01.3400), bem como a correspondente medida se sequestro
dos bens móveis e imóveis dos sonegadores (n°s 95.00.96451-1 / 0022284-95.1995.4.01.3400),
sendo que ambas já foram julgadas e encontram-se arquivadas. Ademais, considerando que os
tributos sonegados se referem aos anos de 1988 a 1992 e que tais créditos foram constituídos no
ano  de  1996,  não  haveriam  outras  providências  criminais  possíveis  a  serem  adotadas.
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.
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074. Processo: 1.18.001.000429/2016-72 Voto: 3226/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de sonegação de tributos (Lei 8.137/90). Divergência entre as
informações inseridas no pedido de registro de candidatura ao cargo de prefeito apresentado pelo
investigado ao Juízo Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral de Goiás, e as informações extraídas do Portal
de Apoio  à  Investigação  do  Ministério  Público  do Estado  de Goiás  "  PAI/MPGO. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  A  Receita  Federal  informou  que,  embora  tenha  sido
constatada  divergência  nas  declarações  feitas  pelo  representado,  a  partir  dos  dados
disponibilizados não  seria  possível  especificar  a  data  de  aquisição  dos  bens apontados pelo
MPGO e nem mesmo mensurar  seus valores,  para poder se obter os rendimentos auferidos,
razão pela qual não existiriam elementos suficientes para justificar a instauração de procedimento
fiscal.  Ausência  de  crédito  tributário  definitivamente  constituído  em  desfavor  do  contribuinte
investigado. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC
243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Materialidade delitiva,
de  plano,  não  evidenciada.  Insuficiência  de  elementos  para  aferição  dos  valores  que
eventualmente deixaram de ser repassados para a autarquia previdenciária. 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. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

075. Processo: 1.18.005.000022/2017-96 Voto: 3447/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITUMBIARA-GO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  para  a  obtenção  de  seguro  desemprego,  por
pessoa residente em Itumbiara/GO. Representação ao Corregedor da Polícia Federal noticiando o
recebimento indevido de parcelas de benefício "seguro desemprego defeso" por pessoa que não
era pescador e exercia a função de pedreiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Inexistência, no banco de dados da Receita Federal, de pessoa residente em Itumbiara/GO com o
nome denunciado. Ausência de concessão de seguro defeso para a pessoa denunciada, que
resida na cidade de Itumbiara/GO, no Portal da Transparência. Falta de elementos mínimos ou
informações  precisas  sobre  a  identificação  do  investigado.  Esgotamento  das  diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

076. Processo: 1.22.000.000644/2017-31 Voto: 3207/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
noticiante relata a existência de um requerimento de abertura de inquérito policial em desfavor do
investigado,  porém  até  o  momento  não  foi  aberta  investigação  sobre  o  caso.  Narra  que  o
requerido é agressivo e já teria inclusive agredido um Deputado no Congresso Nacional. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Instado a prestar maiores informações, o
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representante permaneceu inerte. Fatos relatados de forma vaga e genérica, desacompanhados
de qualquer  elemento  de  informação  capaz de  possibilitar  uma investigação  idônea.  Não foi
apontado  qualquer  dado concreto  ou  elemento  mínimo  apto  a  dar  suporte  ao  início  de  uma
apuração.  Ausência  de  elementos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução  criminal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

077. Processo: 1.23.000.000786/2017-61 Voto: 3431/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

078. Processo: 1.23.000.000806/2017-02 Voto: 3340/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação, pela Justiça do Trabalho, da verificação das seguintes ilicitudes
noticiadas  durante  a  instrução  de  reclamação  trabalhista:  (I)  irregularidades  relacionadas  a
fiscalização da tripulação da embarcação; (II) ausência de recolhimentos previdenciários; e (III)
grupo econômico sob a liderança de pessoa física que não aparece na composição societária de
todas as empresas. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Quanto ao item (I), os
elementos de informação contidos nos autos são demasiadamente genéricos, não possibilitando a
subsunção dos fatos a qualquer conduta típica. Com relação ao item (II), verifica-se que houve o
reconhecimento posterior do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho.  Inexistência de dolo
contemporâneo à suposta conduta delitiva por parte dos investigados, que entendiam que não
havia vínculo trabalhista na relação que mantinha com o empregado/reclamante, que seria mero
prestador de serviços por prazo determinado (viagens redondas). Ausência de indícios de fraude.
Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.34.007.000194/2015-34, Voto n° 7117/2015, Sessão n°
632, de 23/11/2015, unânime). Por fim, quanto ao item (III), a narrativa dos fatos aponta que a
pessoa física apontada, estando ou não registrada na composição societária, possui ingerência
direta sobre as empresas, não havendo, por ora, evidências de atividades lesivas à administração
pública. 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.

079. Processo: 1.23.000.001311/2016-10 Voto: 3332/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado  para apurar  suposta fraude na concessão de
financiamento,  vinculado  ao  PRONAF  (Lei  nº  7.492/86,  art.  20).  Consta  dos  autos  que  a
investigada obteve o valor de R$ 2.000,00, para fins de aplicação na sistematização de área rural.
Entretanto, empregou o referido montante em finalidade diversa, com o abandono da atividade.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Cumpridas as diligências elencadas pela 2ª
CCR/MPF. Embora não tenha havido o ressarcimento, considerando as circunstâncias verificadas
no caso, a possibilidade de que a investigada tenha agido sem o dolo necessário ao tipo penal e,
ainda,  diante  do  diminuto  valor  financiado,  evidencia-se  que  a  movimentação  da  máquina
judiciária para instruir futura ação penal traria dispêndio muito superior ao dano causado pela
conduta narrada. Além disso, a Direção-Geral do Banco da Amazônia informou que a instituição já
vem tomando providências com relação ao controle e prevenção de fraudes na aplicação dos
recursos  advindo  do  FNO-PRONAF.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  Processo  nº
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1.23.000.001600/2016-19,  668ª  Sessão  de  Revisão,  de  12/12/2016,  unânime;  Processo  nº
1.23.000.001313/2016-09, 674ª Sessão de Revisão, de 20/03/2017, unânime. Homologação do
arquivamento.

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

080. Processo: 1.23.000.002742/2016-95 Voto: 3425/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

081. Processo: 1.23.000.003783/2016-07 Voto: 3558/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Supostos  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  em  concurso  com
estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º), para obtenção fraudulenta de benefício previdenciário
(licença  maternidade),  no  ano de 2006.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Investigada teria declarado em audiência que havia "comprado" uma carteira do Sindicato de
Trabalhadores Rurais, para dar entrada em sua licença maternidade e que existia, naquela época,
suposta filiação indiscriminada no referido Sindicato. Comprovação de concessão do benefício
junto a Assessoria de Pesquisa e Análise " ASSPA. No entanto, a beneficiária é trabalhadora rural
e  sua  filiação  no  sindicato  foi  regular,  portanto  sua  declaração  é  verdadeira.  Não  configura
conduta ilegal a cobrança pela emissão de carteira e de mensalidades por parte do Sindicato.
Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva justificadores do prosseguimento das
investigações. Homologação do arquivamento.

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

082. Processo: 1.23.002.000029/2017-78 Voto: 3678/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público
(CP, art.  233). Conduta atribuída a discente de curso regular em instituição federal  de ensino
superior. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Termo de Declaração da orientadora
do discente,  dando conta de provável transtorno mental,  bem como de que, nesses casos,  a
instituição de ensino não oferece acompanhamento adequado e não orienta seus professores a
lidar  com  esse  tipo  de  situação.  Tipicidade  formal.  Transtornos  mentais.  Princípios  da
fragmentariedade e subsidiariedade.  Esfera penal  demasiadamente gravosa.  Homologação do
arquivamento.  Encaminhamento  de cópia  integral  do presente  auto  à  PFDC para  apurar  que
serviços ou medidas a Universidade Federal oferece a professores, técnicos e estudantes que
apresentam transtornos psicológicos.

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.

083. Processo: 1.25.003.000030/2017-18 Voto: 3275/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de contrabando (CP, art. 334 - com redação anterior à conferida
pela  Lei  n°  13.008/2014).  Apreensão  de  diversas  mercadorias  de  origem  estrangeira,  não
identificadas, em ônibus de turismo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Fato
ocorrido em 27/10/2006. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, IV).
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

084. Processo: 1.25.011.000134/2017-23 Voto: 3682/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Recebimento de
04 (quatro) parcelas de beneficio previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 15/02/2005.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Saques indevidos referentes às competências
de  02/2005  a  05/2005.  Primeira  parcela  parcialmente  devida.  Inexistência  de  procurador
cadastrado.  Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de
modificar  o  panorama probatório  atual,  considerando a iminência  da prescrição da pretensão
punitiva. Homologação do 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.

085. Processo: 1.27.000.000797/2017-01 Voto: 3185/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP. art. 171, § 3°). Comunicação de
que,  apesar  do  óbito  da  titular  de benefício  previdenciário  em 05/2007,  o  INSS permaneceu
efetuando o pagamento das parcelas na conta da falecida até 08/2008, depositando o valor total
de R$ 6.764,50 (montante atualizado de R$ 11.315,32). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Diligência. Oficiada, a Caixa Econômica Federal " CEF informou que na referida conta
havia o valor de R$ 7.916,70, que foi devolvido. Não comprovação de que houve qualquer saque
indevido na conta após o óbito, sendo que o saldo nela constante corresponde aproximadamente
ao principal depositado mais juros (sem atualização monetária). Elementos de informações até
então  colhidos  que  não  apontam  para  a  ocorrência  de  conduta  criminosa.  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.

086. Processo: 1.29.000.000648/2017-69 Voto: 3489/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação de que passageiro, durante voo de Uruguaiana para Porto Alegre,
tirou a bermuda que vestia e gritou palavras de ordem. Houve um princípio de alarido porque os
comissários tiveram que adverti-lo e no desembarque ele foi apresentado à Autoridade Policial
como passageiro desembarcado compulsoriamente por indisciplina. Revisão de arquivamento (LC

34/169



Ata da 677ª Sessão de Revisão                                                                                                                 PGR-00159431/2017

nº  75/93,  art.  62,  IV).  Os  comissários  informaram que  o  investigado  não  exibiu  suas  partes
íntimas,  não  agrediu  ninguém,  não  se  levantou  da poltrona  e  não  se  alterou  com os  outros
passageiros, tendo se limitado a fazer afirmações em voz alta. O Comandante declarou que as
atitudes do passageiro não colocaram em risco a segurança do voo. Elementos de informações
até então colhidos que não apontam para a ocorrência de conduta criminosa. Homologação do
arquivamento.

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

087. Processo: 1.29.000.000677/2017-21 Voto: 3491/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação anônima que relata de forma genérica a
suposta  prática  de  empréstimos  fraudulentos  em  detrimento  da  Caixa  Econômica  Federal,
sonegação de impostos e estelionatos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Investigações  preliminares  realizadas  pela  Polícia  Federal  e  pelo  SNP/SINASSPA que  não
encontraram elementos que viessem a corroborar a notícia apresentada. Certidão negativa de
antecedentes criminais no âmbito da Justiça Federal. Existência de delitos no âmbito da Justiça
Estadual não relacionados aos fatos narrados inicialmente. Ausência de qualquer elemento de
materialidade delitiva  que justifique o prosseguimento da investigação.  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.

088. Processo: 1.29.000.001064/2017-19 Voto: 3494/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Tentativa de furto (CP, art. 155 c/c art. 14, II). Comunicação do arrombamento de
agência  da  Caixa  Econômica  Federal  "  CEF,  no  dia  25/05/2016,  por  volta  das  00:06h.  Fato
praticado por um único indivíduo, não identificado, que fugiu ao soar o alarme de segurança.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas que não identificaram o
autor da infração. Ausência de indícios de autoria delitiva. Inexistência de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

089. Processo: 1.29.000.001230/2017-79 Voto: 3501/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Comunicação  do  desaparecimento  de  bem  do  Hospital  das  Clínicas,  com
suspeita de furto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após alguns dias, o hospital
comunicou que o referido bem foi localizado nas dependências da própria unidade. Inexistência
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.

090. Processo: 1.29.011.000013/2011-47 Voto: 3313/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Inquérito  Civil.  Supostas  irregularidades na  manutenção dos  bancos de  dados de  acessos  à
internet por parte das empresas de telefonia, bem como a averiguação de suposta ausência de
colaboração com a Justiça, evidenciada pela prática reiterada de responder de forma deficiente as
requisições  judiciais  encaminhadas,  frustrando  investigações  criminais  e  inviabilizando  a
persecução criminal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Adoção de medidas pelo
Ministério Público para sanar as irregularidades apontadas. Ausência de elementos mínimos em
caso concreto que demonstre o prejuízo causado pela ausência da identificação dos funcionários
da  empresa  de  telefonia  responsáveis  pelo  atendimento  às  requisições  judiciais.  Para  a
configuração do crime de desobediência (CP, art. 330) não basta apenas o descumprimento de
ordem  legal  de  funcionário  público,  sendo  indispensável  que  a  ordem  atenda  os  seguintes
requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e
2) advertir o destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Enunciado
nº  61  da  2ª  CCR.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  materialidade  delitiva.  Homologação  do
arquivamento.

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

091. Processo: 1.29.012.000045/2017-28 Voto: 3457/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. Promoção de
arquivamento  fundada  na  subsidiariedade  do  Direito  Penal,  ou  seja,  a  verificação  de  que  a
aplicação de sanção extrapenal é suficiente para a prevenção e repressão do ilícito. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de elementos mínimos de materialidade
delitiva do crime de dano contra patrimônio público (CP, art. 163, parágrafo único, inc. III) aptos a
justificar o prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento.

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

092. Processo: 1.30.001.004415/2016-23 Voto: 3175/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de contrabando (CP, art. 334 - com redação anterior à conferida
pela  Lei  n°  13.008/2014).  Apreensão  de  máquinas  eletrônicas  programadas  (caça-níquel),
procedentes do exterior ou com componentes importados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Fato ocorrido em 20/08/2008. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP, art. 109, IV). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.
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093. Processo: 1.30.001.005011/2016-57 Voto: 3448/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Relato de noticiante que solicita providências porque supostamente estaria sendo
vítima de ameaças, agressões físicas, dentre outras e estariam impedindo o seu acesso à justiça.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de  qualquer  elemento  de
materialidade delitiva que permita o início de investigação. Inúmeras representações feitas pelo
noticiante. Parecer psiquiátrico elaborado a pedido do Ministério Público Estadual dando conta de
que  o  noticiante  é  portador  de  Transtorno  Específico  de  Personalidade,  tipo  paranoide.
Homologação do 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.

094. Processo: 1.33.003.000102/2017-55 Voto: 3416/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o
noticiante relata que determinada empresa estaria faturando produtos para clientes sem destacar
o IPI. Ainda, no mercado de descartáveis haveria informações de que referida empresa estaria
utilizando de outros artifícios para promover competição desleal,  como faturamento dos copos
como sendo tampas, a fim de diminuir a alíquota de imposto, além de vender sem notas ou em
valor 50% superior ao declarado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência.
Oficiada, a Receita Federal informou que não foram encontradas evidências e indícios fiscais que
comprovassem a denúncia e/ou que justificassem a abertura de procedimento fiscal em face do
contribuinte.  Ausência  de elementos justificadores do prosseguimento da persecução criminal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

095. Processo: 1.34.001.002646/2017-34 Voto: 3415/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação particular relatando suposto crime de redução à condição análoga
à  de  escravo  (CP,  art.  149),  cujas  vítimas  seriam  crianças  e  adolescentes.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de diligências in loco pela Polícia Federal. Não
constatação de quaisquer elementos que pudessem caracterizar hipótese de trabalho análogo ao
de escravo. 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.

096. Processo: 1.34.001.007202/2014-42 Voto: 3246/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Inquérito Civil  Público instaurado a partir  de notícia encaminhada pelo Tribunal de Contas da
União  "  TCU,  a  respeito  de  suposta  improbidade  administrativa  consistente  na  omissão  de
prestação de contas dos valores recebidos  para  custear  o  projeto  cultural.  A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento e remeteu os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
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Revisão, que, por sua vez, homologou o arquivamento no âmbito de suas atribuições e enviou os
autos à 2ª Câmara para análise da matéria criminal. No âmbito criminal entendeu a Procuradora
da República ser atípica a conduta narrada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Aprofundamento  das  investigações  que  poderia  evidenciar  a  aplicação  indevida  de  valores
recebidos em função da Lei de Incentivo à Cultura, conduta que caracterizaria o crime tipificado
no art. 40, § 2º, da Lei nº 8.313/1991. Crime punível com reclusão de dois a seis meses e multa
de vinte por cento do valor do projeto. Fato ocorrido em em 20/12/2007. Ocorrência da prescrição
da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  VI).  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).
Homologação do arquivamento.

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

097. Processo: 1.34.043.000304/2016-11 Voto: 3181/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP.
art.  168-A). Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando que
determinada  síndica  teria  deixado  de  realizar  o  recolhimento  da  contribuição  previdenciária
referente ao síndico, com taxa de condomínio isento ou remunerado. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Oficiada, a Receita Federal do Brasil " RFB informou que as
alegações realizadas em face da síndica não procedem, uma vez que os valores previdenciários
foram  recolhidos.  Elementos  de  informações  até  então  colhidos  que  não  apontam  para  a
ocorrência de conduta criminosa. 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.

098. Processo: 1.35.000.000547/2017-91 Voto: 3532/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação do Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Sergipe, a
cerca de supostas irregularidades detectadas na prestação de contas de campanha relativa às
eleições de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos inicialmente narrados
que não se confirmaram. O Juiz Eleitoral, após a manifestação dos doadores e candidatos, não
constatou motivos a ensejar apuração e determinou o arquivamento no âmbito eleitoral. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Arquivamento)

099. Processo: 1.16.000.004280/2016-85 Voto: 3689/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão, em que o comunicante narra que usuário de determinado grupo fechado em rede social
teria realizado comentário racista. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência
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de indícios de internacionalidade da conduta.  Aplicação do Enunciado n°  501 desta  2ª  CCR.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições.
Homologação do declínio ao Ministério Público do Distrito Federal.

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.

100. Processo: 1.22.000.000089/2017-48 Voto: 3177/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
comunicante narra suposta incitação à violência e preconceito contra mulheres na rede mundial
de computadores. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Aplicação do Enunciado n°
501 desta 2ª CCR. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Recebimento do arquivamento como declínio
de atribuições. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

101. Processo: JF/PR/TOL-5004065-
43.2016.4.04.7016-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2658/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. 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. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para
apurar  suposta  prática  do  crime  de  descaminho,  previsto  no  art.  334  do  CP,  em virtude  da
apreensão  de  mercadorias  de  origem estrangeira,  sem documentação  comprobatória  de  seu
regular  ingresso  no  país,  em  poder  do  investigado,  durante  abordagem  realizada  no  dia
13/05/2016. 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$
1.789,15 (um mil, setecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos). 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
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, a maioria,  deliberou pela  não homologação de
arquivamento,nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen. Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

102. Processo: JFRS/SLI-5000326- Voto: 2959/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
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49.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico 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$ 686,97 (seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e
sete centavos) em poder da investigada, 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$ 343,48 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta e
oito 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 a investigada 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, a maioria,  deliberou pela  não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen. Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

103. Processo: JFRS/SLI-5004024-
97.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 2966/2017 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 1.481,13 (um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e
treze 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$  740,56  (setecentos  e  quarenta  reais  e  treze
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 a investigada 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, a maioria,  deliberou pela  não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen. Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 
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Homologação do Declínio de atribuição

104. Processo: 1.24.002.000243/2016-14 Voto: 8471/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira
encaminhado pelo COAF acerca de movimentações bancárias supostamente atípicas por parte de
sócia de uma empreiteira que seria recebedora de depósitos de diversas origem, incompatíveis
com a sua atividade econômica. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR).
Período  de transações referente  a  01/2008 a  10/2015.  RIF  que  tem como alvo  "as  pessoas
implicadas"  na  apuração  por  ato  de  improbidade  administrativa  objeto  do  Procedimento  nº
1.24.002.000219/2015-96,  instaurado pelo 2º  Ofício  da PRM de Sousa/PB para apurar  ilícitos
alusivos a fraudes licitatórias, desvios de recursos públicos, corrupção ativa e passiva, uso de
empresas fantasmas e de fachada para lavagem de dinheiro,  fraudes fiscais e falsificação de
documentos  públicos.  Informação  do  titular  do  ofício  de  que  os  fatos  relacionados  com  a
investigada não eram objeto daquele IC, tratando-se, na verdade, de encontro fortuito de provas.
Instauração do presente PIC relativamente a possível crime de lavagem de dinheiro, considerando
tão  só  as  movimentações financeiras  incompatíveis  com a  renda declarada  pela  investigada.
Pesquisa  realizada  pela  SPEA,  não  tendo  o  seu  resultado  indicado  relacionamento  entre  as
empresas  envolvidas  com o esquema de fraude  noticiado.  Identificação  apenas de licitações
vencidas  pela  empresa  investigada,  mas sem a  utilização  de  recursos  federais.  Carência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

105. Processo: JF/PMS-0004126-97.2016.4.01.3806-
INQ

Voto: 3535/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PATOS DE MINAS/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME ELEITORAL (CE, ART. 350). DECLARAÇÃO FALSA
COM  FINS  ELEITORAIS.  MPF:  PEDIDO  DE  DECLÍNIO  À  JUSTIÇA  ELEITORAL.
DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  REMESSA DOS  AUTOS  A ESTE  COLEGIADO,  POR
APLICAÇÃO ANALÓGICA AO ART.  28  DO CPP CC.  O  ART.  62,  INC.  IV,  DA LC Nº  75/93.
AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  FINALIDADE  ELEITORAL.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
FEDERAL.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL  PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática de
crime de falsidade ideológica (art. 299, CP). 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. Ademais foram ouvidas pela Polícia
Civil  o  atual  morador  do  local  e  a  moradora  anterior,  os  quais  informaram  não  conhecer  a
investigada. 3. O Ministério Público Estadual declinou de sua competência por entender que o
crime em tela não foi praticado por pessoa diretamente interessada nas eleições, portanto, em
não havendo evidente fim de obter vantagem eleitoral, não haveria de se falar no crime tipificado
no art. 350 do Código Eleitoral, amoldando-se a conduta típica ao tipo previsto no art. 299 do CP.
Assim, tendo sido perpetrado em face da Administração da Justiça Eleitoral,  por conseguinte,
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afetando  interesse  da  União,  a  competência  seria  da  Justiça  Federal.  4.  O  Procurador  da
República oficiante, ao receber os autos, requereu o declínio de competência à Justiça Eleitoral,
por  entender  versar  a  hipótese  sobre  possível  crime  eleitoral.  5.  O  Juiz  Federal,  todavia,
reconheceu sua competência para processar e julgar o feito, por considerar que o caso se trata de
crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do CP. 6. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão, por aplicação analógica ao art.  28 do Código de Processo Penal
cumulado com o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 7. Com razão o Juiz Federal. 8.
Para configuração do ilícito eleitoral imprescindível que a conduta seja praticada com fim eleitoral.
Praticada  contra  a  administração  da  Justiça  Eleitoral,  a  competência  é  da  Justiça  Federal.
Precedente:  TRE-PR  -  PROC:  196  PR,  Relator:  GISELE  LEMKE,  Data  de  Julgamento:
05/05/2010, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 14/5/2010. 9. Com efeito, no caso em
tela não há evidência de que o documento falsificado tinha finalidade de obter vantagem eleitoral.
Deste modo afasta-se a conduta típica do art. 350 do Código Eleitoral, subsistindo o tipo penal
previsto no art. 299 do CP. Precedente: STJ - CC: 39519 PR 2003/0117296-1, Relator: Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 14/02/2005, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de
Publicação: DJ 02/03/2005 p. 182 10. 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

106. Processo: PRM/JAL-3427.2015.000053-5-INQ Voto: 3490/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JALES/SP

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

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes previstos no art. 273, §§ 1º, do Código Penal. Comercialização
de produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária " ANVISA por particular.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 desta 2ª CCR).  Ausência de indícios de
transnacionalidade  da  conduta  examinada.  Precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (CC
104.842/PR, Rel.  Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje 01/02/2011). Inexistência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

107. Processo: JFCE/ITAPI-0000150-
66.2016.4.05.8108-INQ

Voto: 3642/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE 
ITAPIPOCA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV. TENTATIVA DE ESTELIONATO
CONTRA  O  INSS.  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  NO  CASO.
FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTOS FALSOS. PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO.
1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  o  crime  de  tentativa  de  estelionato
qualificado,  consubstanciado pela  prestação de informações inverídicas que caracterizariam a
condição  de  segurada  especial  rurícola  para  fins  de  recebimento  indevido  de  parcelas  de
benefício  previdenciário  em  face  do  INSS.  2.  O  Procurador  da  República  promoveu  o
arquivamento com base na aplicação do princípio da insignificância e na ausência de dolo da
investigada. 3. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC n.
75/93.  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.  5.  A  respeito  do  crime  de  estelionato
previdenciário, tipificado no art. 171 § 3º do Código Penal, consistente no recebimento indevido de
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benefício previdenciário, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal
editou, em 27/11/2013, a Orientação nº 04, orientando ao membros do MPF que oficiam na área
criminal a dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de inquérito
policial e determinar, se assim o entender, o arquivamento das peças de informação i) relativas a
fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último
saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver prova de dolo no saque de
até três benefícios previdenciários. Não é, contudo, o caso dos autos. 6. No caso em exame,
embora não tenha havido dano financeiro efetivo provocado pela investigada, o certo é que, não
pode ser considerada insignificante a conduta dolosa daquele que falsifica ou usa documento
sabidamente falso com a finalidade de auferir benefício indevidamente, já que ausente um dos
vetores que orientam a aplicação do princípio da insignificância, qual seja, o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento. 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na investigação.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

108. Processo: JF/CE-0001228-90.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 3619/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP,
art. 171 §3º). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO JÁ HOMOLOGADA POR ESTA 2ª CÂMARA DE
COORDENAÇÃO E REVISÃO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV.  DECISÃO  DO  COLEGIADO  PELO  ARQUIVAMENTO.  RECURSO
INTERPOSTO  PELO  MAGISTRADO.  AUSÊNCIA  DE  LEGITIMIDADE.  PROCEDIMENTO
ARQUIVADO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171  §3º),  praticado  em  desfavor  da  Caixa
Econômica Federal. Fraude mediante clonagem de cártulas de cheque em nome de sociedade
empresária.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  inquérito
policial, por não vislumbrar linha investigatória viável para identificação da autoria. 3. Por decisão
unânime,  este  Colegiado,  acolhendo  os  fundamentos  invocados  pelo  Procurador  oficiante,
homologou o arquivamento, nos termos do Voto nº 789/2017, proferido na 671ª Sessão Ordinária,
realizada em 13/02/2017.  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 por entender que existem diligências cabíveis a serem adotadas no caso.
5.  A Lei  Complementar  nº  75/93,  art.  62,  que  estabelece  a  competência  das  Câmaras  de
Coordenação e Revisão de se manifestar sobre o arquivamento de inquérito policial,  inquérito
parlamentar ou peças de informação deve ser interpretado em conjunto com o art. 28 do CPP, que
prevê a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público sempre que o juiz discordar
das razões invocadas pelo órgão ministerial para promover o arquivamento, em juízo, de inquérito
policial ou de peças de informação. 6. O art. 12, §2º, da Resolução nº 165, de 6 de maio de 2016,
do  Conselho  Superior  do  MPF,  que  dispõe  sobre  o  Regimento  Interno  do  CISMPF,  prevê  a
possibilidade  de  interposição  de  recurso  das  decisões  das  Câmaras,  estabelecendo,  como
legitimados,  "a  parte  interessada e os órgãos institucionais  do Ministério  Público que  tiverem
atuado no procedimento em que foi prolatada a decisão". 7. O magistrado não possui legitimidade
para  interpor  recurso/pedido  de  reconsideração  contra  decisão  da  2ª  CCR  que  determina  o
arquivamento dos autos, já que não figura como parte interessada no processo e sua atuação é
limitada pelo art. 28 do CPP, sendo seu dever cumpri-la. 8. Não conhecimento da remessa.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento da
remessa (arquivamento), nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

109. Processo: JF-FRA-0001636-48.2015.4.03.6113-
INQ

Voto: 3486/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
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FRANCA/SP

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).  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 36
maços de cigarros de origem estrangeira em poder do investigado. 2. O Procurador 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  o
investigado parece ser contumaz na prática delitiva, já que possui mais 2 (dois) procedimentos
administrativos  pela  mesma  prática  delitiva  nos  últimos  cinco  anos.  6.  Designação  de  outro
membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

110. Processo: JF/PAF/BA-0006305-
49.2016.4.01.3306-INQ

Voto: 3607/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE PAULO AFONSO/BA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de falso testemunho (CP, art.
342) perante o Juízo Federal de Paulo Afonso/BA. Testemunha teria faltado com a verdade ao
alegar que o falecido de segurada que pleiteava benefício previdenciário de pensão por morte,
havia  trabalhado  na  lavoura  até  3  (três)  anos  antes  de  morrer.  Promoção  de  arquivamento
fundada na ausência de dolo na conduta. Discordância do MM. Juiz Federal. Aplicação do art. 28
do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Relato testemunhal que não teve o condão de interferir
no desfecho do processo. Ausência de indícios mínimos de má-fé ou vontade livre e consciente de
ludibriar o juízo, já que a doença incapacitante que o falecido possuía (câncer de pulmão), apta a
justificar o benefício por invalidez, não impediria em absoluto que o beneficiário continuasse a
desempenhar eventualmente algumas atividades que praticava antes de sua enfermidade, sendo
provável que a testemunha tenha presenciado algum tipo de atividade na lavoura. Precedente da
2ª CCR: Procedimento nº 0005687-77.2016.4.03.6110, 659ª Sessão de Revisão, de 19/09/2016,
unânime. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

111. Processo: JF/PR/CAS-5007605-
35.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3612/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334).  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALORES  INFERIORES  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório
instaurado para apurar o crime de descaminho (CP, artigo 334). 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da insignificância ao caso. 3.
Discordância do Juiz Federal, que entendeu inaplicável o princípio da insignificância quando da
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existência de reiteração delitiva. Revisão de arquivamento (CPP, artigo 28, c/c LC 75/93, artigo 62,
inciso IV). 4. Nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, "Admite-se o valor fixado no art. 20,
"caput", da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da
insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. (61ª Sessão de
Coordenação, de 04.03.2013)". 5. No presente caso, não se afigura possível a sua incidência,
pois uma das investigadas possui 3 (três) reiterações delitivas nos últimos 4 anos, e os outros dois
investigados além de possuírem outros procedimentos administrativos, importaram mercadorias
no  valor  de  R$  15.489,42,  ultrapassando  assim  o  valor  fixado  no  art.  20,  "caput"  da  Lei  nº
10.522/02 (R$ 10.000,00). 6. A prática reiterada da mesma conduta delitiva impede que o fato seja
considerado como destituído de significação penal. A recalcitrância no cometimento de delitos faz
surgir  o desvalor da ação, demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do
Estado e, desse modo, impede que o fato se apresente como insignificante perante o Direito.
Precedentes (STF, HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe). 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

112. Processo: JFRJ/IPE-0000088-
16.2012.4.02.5112-INQ

Voto: 3514/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
ITAPERUNA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de redução a condição análoga à de escravo (art.
149,  CP) em empresa do ramo de extração de pedras.  MPF: Arquivamento.  Discordância do
Magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Nova vistoria realizada por Auditores-Fiscais do Trabalho concluiu que a
empresa "regularizou todos os itens que se encontravam em desconformidade com as Normas
Regulamentadoras auditadas, cujo descumprimento demonstrava o emprego de trabalho análogo
a escravo." 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

113. Processo: JFRJ/NTR-0000150-
18.2014.4.02.5102-INQ

Voto: 3564/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

Ementa: AÇÃO PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. FRAUDE NO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.  ARTIGO  171,  §  3º,  DO  CÓDIGO  PENAL.  CRIME  PERMANENTE.
CONTAGEM  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL.  PROSSEGUIMENTO.  1.  Estelionato  contra  a
Previdência Social (CP, artigo 171, § 3º), quando praticado pelo próprio beneficiário do resultado
do delito, é crime permanente. Precedentes: STF, Primeira Turma " HC 121390, Dje 13/03/2015;
HC 99503, Dje 12/12/2013; Segunda Turma " HC 115975, Dje 11/11/2013; STJ, Quinta Turma "
AgRg no AREsp 407.706/SP, DJe 29/06/2015; AgRg no REsp 1497147/SP, DJe 13/05/2015; Sexta
Turma  "  AgRg  no  REsp  1287126/BA,  DJe  23/11/2015;  AgRg  no  REsp  1544291/CE,  DJe
15/09/2015. 2. O termo inicial  da prescrição deve ser contado a partir  da última data em que
cessou a permanência,  ou seja,  quando a investigada recebeu a última parcela  do benefício
(abril/2013). 3. Considerando que a denunciada possui atualmente 71 (setenta e um) anos de
idade, portanto, faz jus à redução do prazo prescricional à metade, na forma do art. 115 do CP e
que a pena máxima abstratamente cominada ao crime em questão " estelionato qualificado " é de
seis anos e oito meses de reclusão, conforme a regra do artigo 109, III, do Código Penal, o prazo
prescricional somente ocorrerá em abril de 2019. 4. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
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Fonseca Frischeisen.

114. Processo: JFRJ/VTR-0003307-
90.2014.4.02.5104-INQ

Voto: 3503/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
VOLTA REDONDA

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. RECURSO. INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA 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, de 45 sementes de
maconha  (Cannabis  Sativa  Linneu).  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento dos autos por entender atípica a conduta. 3. A Juíza Federal, por sua vez, indeferiu
o arquivamento, por entender que a conduta configura o crime de contrabando. 4. Na sessão nº
649, esta 2ª CCR, à unanimidade, entendeu pelo prosseguimento da persecução penal sob o
entendimento  de que  a conduta  em tela  configura  o  crime de  tráfico  de  entorpecentes.  5.  A
Procuradora  da  República  designada,  então,  considerando  voto  vencedor  proferido  por  esta
Câmara  nos  autos  do  procedimento  5018509-66.2015.4.04.7000,  na  sessão  nº  659  em
19/09/2016, que homologou o arquivamento de conduta idêntica por considerá-la atípica, além de
noticia  veiculada  na  imprensa  de  que  o  Conselho  Institucional  do  MPF  teria  decidido  em
19/10/2016  que  a  importação  de  sementes  de  maconha  pela  via  postal,  em  pequenas
quantidades, também seria atípica, devolveu os autos a esta 2ª CCR para reavaliação do caso
haja vista a presença de fato novo que interfere no caso em tela. 6. Preliminarmente, não conheço
da remessa por verificar intempestivo o recurso, haja vista que os autos foram distribuídos ao
ofício no dia 13/07/2016 e o recurso interposto apenas em 12/01/2017, contrariando assim o prazo
de  5  (cinco)  dias  contados  da  ciência  do  ato,  previsto  no  art.  12  do  Regimento  Interno  do
Conselho Institucional do Ministério Público Federal. 7. Caso superada a preliminar, no mérito,
mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 8. Devolução dos autos à origem
para prosseguimento da persecução penal.

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

115. Processo: JF-RN-0811133-88.2016.4.05.8400-IP
- Eletrônico 

Voto: 3504/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL NO 
RIO GRANDE DO NORTE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. PRÁTICA DO CRIME DE FURTO À AGÊNCIA DOS CORREIOS. CP,
ART. 155, § 4º, I. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC
Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  POSSIBILIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  NOVAS  DILIGÊNCIAS  QUE
PODEM ELUCIDAR OS FATOS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito
Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código
Penal,  tendo  em vista  a  comunicação  de  um furto  à  agência  dos  Correios  do  município  de
Senador Georgino Avelino/RN, ocorrido no dia 29/03/2016. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do inquérito ao fundamento de não haver mais linhas investigatórias
para elucidação da autoria do delito. 3. O Juízo Federal discordou da manifestação do Parquet por
considerar prematuro o arquivamento do feito, ante a possibilidade de diligências complementares
aptas a colheita de elementos probatórios. 4. A promoção de arquivamento de procedimentos
criminais deve ser acolhida somente por ausência de elementos mínimos que indiquem a autoria
e a materialidade delitiva ou ainda por inexistência de crime. Não é, contudo, a situação descrita
no  apuratório.  5.  Como  ressaltado  na  decisão  que  determinou  a  remessa  dos  autos  a  este
Colegiado, existem contradições a serem sanadas acerca do sistema de alarme, análise pericial
sobre  os  diversos  arquivos  de  imagens,  além  da  possibilidade  de  colheita  de  depoimentos
testemunhais de vizinhos, ou mesmo do gerente ou do vigilante à época. 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
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arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

116. Processo: JFRS/POA-5021833-
26.2013.4.04.7100-INQ - Eletrônico 

Voto: 3525/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

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

Ementa: Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  contra  o  sistema  financeiro  (Lei  nº
7.492/86,  art.  6º).  Informação proveniente  da  CVM de que  no  ano de 2004,  teria  ocorrido  a
alienação de direitos de crédito contra o Estado do Paraná decorrentes de precatório em troca de
expectativa de direitos em uma ação indenizatória, com Indústria de Metalurgia, em detrimento
dos  demais  acionistas  desta  empresa,  acarretando-lhes  significativas  perdas  patrimoniais.
Promoção de arquivamento fundada na ocorrência da prescrição do crime, já que os fatos teriam
se dado no ano de 2004. Discordância do MM. Juiz Federal, por entender que a conduta teria
projetado seus efeitos nas demonstrações financeiras da empresa publicadas em 28/03/2005.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Mesmo que se tenha como termo
inicial da contagem do prazo prescricional a data de 28/03/2005, verifica-se o decurso de mais de
12 anos desde a data  dos fatos.  A pena máxima cominada ao crime é de 6  (seis)  anos de
reclusão. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP,
art. 109, III). 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

117. Processo: JFRS/SLI-5003783-
26.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 2989/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334).  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALORES  INFERIORES  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Representação  criminal
instaurada para apurar suposto crime de descaminho (CP, art. 334), tendo em vista apreensão de
mercadorias de origem estrangeira, desacompanhadas de documentação comprobatória de sua
regular importação, com ilusão do pagamento dos tributos devidos pela entrada dos produtos no
país, no valor de R$ 401,32 (quatrocentos e um reais e trinta e dois centavos). 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da insignificância ao
caso. Consignou, ainda, que a habitualidade não seria fator de afastamento da insignificância. 3.
Discordância do Juiz Federal, que entendeu inaplicável o princípio da insignificância quando da
existência de reiteração delitiva. Revisão de arquivamento (CPP, artigo 28, c/c LC 75/93, artigo 62,
inciso IV). 4. Nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, "Admite-se o valor fixado no art. 20,
"caput", da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da
insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. (61ª Sessão de
Coordenação,  de  04.03.2013)".  Contudo,  no  presente  caso,  não  se  afigura  possível  a  sua
incidência devido à prática reiterada de delito da mesma natureza pelo investigado. 5. A prática
reiterada da mesma conduta delitiva  impede que o fato seja considerado como destituído de
significação  penal.  A recalcitrância  no cometimento  de delitos  faz surgir  o  desvalor  da  ação,
demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e, desse modo, impede
que  o  fato  se  apresente  como  insignificante  perante  o  Direito.  Precedentes  (STF,  HC  nº
112.597/PR, 2ª Turma, Rel.  Ministra Cármen Lúcia, DJe).  6.  Designação de outro Membro do
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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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

118. Processo: JFRS/SLI-5004062-
12.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 3582/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334).  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALORES  INFERIORES  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Representação  criminal
instaurada para apurar suposto crime de descaminho (CP, art. 334), tendo em vista apreensão de
mercadorias de origem estrangeira, desacompanhadas de documentação comprobatória de sua
regular importação, com ilusão do pagamento dos tributos devidos pela entrada dos produtos no
país, no valor de R$ 2.030,97 (dois mil trinta reais e noventa e sete centavos). 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da insignificância ao
caso. Consignou, ainda, que a habitualidade não seria fator de afastamento da insignificância. 3.
Discordância do Juiz Federal, que entendeu inaplicável o princípio da insignificância quando da
existência de reiteração delitiva. Revisão de arquivamento (CPP, artigo 28, c/c LC 75/93, artigo 62,
inciso IV). 4. Nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, "Admite-se o valor fixado no art. 20,
"caput", da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da
insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. (61ª Sessão de
Coordenação,  de  04.03.2013)".  Contudo,  no  presente  caso,  não  se  afigura  possível  a  sua
incidência devido à prática reiterada de delito da mesma natureza pelo investigado. 5. A prática
reiterada da mesma conduta delitiva  impede que o fato seja considerado como destituído de
significação  penal.  A recalcitrância  no cometimento  de delitos  faz surgir  o  desvalor  da  ação,
demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e, desse modo, impede
que  o  fato  se  apresente  como  insignificante  perante  o  Direito.  Precedentes  (STF,  HC  nº
112.597/PR, 2ª Turma, Rel.  Ministra Cármen Lúcia, DJe).  6.  Designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

119. Processo: JF-SOR-0000618-64.2016.4.03.6110-
INQ

Voto: 3509/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: Procedimento  Investigatório.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (art.  171,  §  3º,  do  CP)
praticado  em desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  "  INSS.  Possível  recebimento
indevido de auxílio-doença. Titular da benesse que obteve a concessão do citado auxílio de forma
regular.  Notícia  de  que  o  investigado,  enquanto  percebia  o  benefício,  estaria  exercendo
normalmente seu trabalho como diretor de empresa da qual é sócio, bem como teria apresentado
declaração de hipossuficiência econômica supostamente falsa para fins de gratuidade judiciária
em processo que tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga. MPF: Promoção
de arquivamento. Discordância do Magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC
nº 75/93. a) Ofício do INSS informando que o benefício foi concedido de forma regular, dentro do
rigor  técnico  exigido,  tendo  sido  inclusive  reavaliado  e  auditado  pela  equipe  médica  e
administrativa  da Previdência Social.  Segurado que se encontrava,  efetivamente,  debilitado e,
mesmo assim assumiu o  risco de voltar  a laborar,  em prejuízo  à  própria  saúde,  revelando a
possível preocupação com a empresa da qual é sócio proprietário. Conquanto fosse o exercício
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laboral irregular, tal fato não seria suficiente, por si só, para se enquadrar como artifício ou ardil
apto a caracterizar a ocorrência de estelionato, ante a boa-fé da conduta perpetrada, que afasta o
dolo de fraudar a autarquia federal, necessário à caracterização do crime de estelionato majorado.
Precedente da 2ª CCR/MPF: Processo n° 0007764-20.2014.4.05.8100, julgado na Sessão nº 628,
de  21/09/2015,  unânime.  b)  a  declaração  de  hipossuficiência  econômica  é  passível  de
averiguação ulterior, não constituindo, assim, documento para fins penais, dada sua presunção
relativa  de  veracidade.  Documento  que  se  sujeita  à  averiguação pelo  Julgador  e  à  eventual
impugnação pela  parte  adversa no  processo.  Precedentes  do Supremo Tribunal  Federal  (HC
85976,  Relatora  Ministra  Ellen  Gracie,  Segunda Turma,  julgado  em 13.12.2005),  do  Superior
Tribunal de Justiça (HC 261.074/MS, Sexta Turma, julgado em 05/08/2014; HC 201102201720,
Sexta  turma,  julgado  em  05.03.2012;  HC  00136114420134030000)  e  deste  Colegiado
(Procedimento  MPF  nº  1.29.012.000172/2014-84,  Relator:  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de
Carvalho, julgado na Sessão de Revisão nº 608, à unanimidade, em 13/10/2014; e Procedimento
MPF nº 1.29.012.000139/2014-54, Relator: Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, julgado, à
unanimidade,  na Sessão de Revisão nº 614,  em 11/02/2015).  Atipicidade penal  das condutas
encetadas. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

120. Processo: JF-SOR-0010705-79.2016.4.03.6110-
INQ

Voto: 3616/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A).
REVISÃO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A), com crédito definitivamente constituído no valor originário de R$ 2.198.045,97,
em razão de Instituto Educacional ter se enquadrado indevidamente como entidade filantrópica
com o objetivo  de usufruir  de isenção das  contribuições  previdenciárias.  2.  O Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito entendendo que restou configurada a boa-
fé  da  entidade  investigada,  além  da  existência  de  questão  prejudicial,  já  que  ainda  estaria
pendente de julgamento ação anulatória no Juízo Cível.  Discordância do Juízo Federal. 3. No
atual  estágio  da  persecução  criminal,  apenas  seria  admitido  o  arquivamento,  se  ausentes
elementos  mínimos da  autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas as  diligências
investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  de  causa
excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 4. No caso,
o  período  que  a  entidade  continuou  a  sonegar  as  contribuições  previdenciárias  mesmo
desamparada  pela  liminar  que  antes  detinha,  período  esse  que  inclusive  foi  objeto  de
Representação  Fiscal  para  Fins  Penais,  não  conduz,  prima  facie,  a  conclusão  de  que  os
representantes  legais  do  Instituto  estariam  de  boa-fé.  5.  Se,  de  fato,  não  houve  dolo  dos
investigados, isto será verificado após o normal exame do contraditório, pois qualquer ponderação
acerca da intenção de se praticar o crime, somente poderá ser demonstrada no curso da instrução
criminal, quando se oportunizará a completa produção de provas, submetidas ao contraditório e
ampla  defesa.  6.  Quanto  a  questão  prejudicial,  tem-se  que  a  esfera  cível  e  criminal  são
independentes, sendo facultativo ao juiz suspender a ação penal. Precedente STJ "A constituição
definitiva do crédito tributário é condição necessária para o ajuizamento da ação penal que verse
sobre o crime de sonegação fiscal. Já a pendência de ação anulatória na esfera cível, quando
muito,  constitui questão prejudicial heterogênea  facultativa  que,  a  teor  do  artigo  93  do  CPP,
poderá ocasionar a suspensão do curso do processo, a critério do juiz natural da causa" (HC
277970/PR,  Rel.  Min.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  Dje  04/02/2015)  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  Dra.  Luiza  Cristina

49/169



Ata da 677ª Sessão de Revisão                                                                                                                 PGR-00159431/2017

Fonseca Frischeisen.

121. Processo: JF/SP-0006771-65.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 3585/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crime de descaminho (CP, art. 334). Mercadorias no valor de
R$ 355,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências requeridas
por esta 2ª CCR, verificou-se que o investigado teria sido processado pelo mesmo crime por fatos
ocorridos  no  ano  de  2001,  o  qual  foi  posteriormente  absolvido.  Tributos  incidentes  que  não
ultrapassam o valor de R$ 10.000,00. Aplicação 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." Homologação do 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

122. Processo: JF/SP-0013689-17.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 3527/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO MAJORADO EM DETRIMENTO DA CEF (CP, ART. 171,
§3º). COMPENSAÇÃO DE CHEQUE CLONADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28
C/C O ART. 62-IV DA LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  PARQUET  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal,
previsto  no art.  171,  §  3°  do Código  Penal,  consistente  no depósito  de um cheque clonado,
indevidamente compensado em favor  de correntista  do Banco Bradesco.  2.  O Procurador  da
República oficiante arquivou o inquérito policial, ante a ausência de indícios de autoria e por não
vislumbrar nenhuma outra linha investigatória capaz de apontá-la. 3. O Juiz Federal, por sua vez,
não homologou o arquivamento por considerar existirem outras diligências aptas a se apurar a
autoria delitiva. 4. O arquivamento no atual estágio da persecução criminal apenas seria admitido
se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou
extintiva  da punibilidade, sem a qual impõe-se a propositura de ação penal,  reservando-se à
instrução  processual  o  debate  mais  aprofundado  das  questões  pertinentes,  sob  o  crivo  do
contraditório.  5.  No  caso,  o  arquivamento  que  se  afigura  inadequado e  prematuro  diante  da
necessidade  de  investigação  mais  aprofundada  dos  fatos,  já  que  apesar  do  destinatário  do
dinheiro alegar não utilizar a conta, constam empréstimos pessoais na mesma. Ainda, deve-se
proceder a oitiva da destinatária de transferência bancária da conta investigada que, intimada a
comparecer  em  sede  policial,  quedou-se  inerte,  não  cabendo  ao  MPF  abrir  mão  de  linha
investigatória razoável ante a mera negativa de comparecimento da investigada. 6. Designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

123. Processo: JF-STM-0002097-77.2016.4.01.3902-
INQ

Voto: 3617/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE SANTARÉM

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

Ementa: Inquérito policial.  Suposto crime de ameaça (art.  147 do CP).  Servidor do INCRA relata  que,
posseiro acompanhado do filho, teriam, em tom de ameaça, exigido que finalizasse o processo de
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regularização da área. Promoção de arquivamento fundada na ausência de materialidade delitiva.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV da LC nº 75/93. Não pode ser considerado como
ameaça a simples manifestação sem nenhum indício de possa produzir algum risco à vida do
destinatário.  Não se observa,  no caso em tela,  elementos que indiquem a real  ocorrência de
conduta  criminosa.  Para  configurar  o  crime  de  ameaça  o  destinatário  das  ofensas  tem  que
efetivamente se sentir ameaçado, acreditando que algo de mal lhe possa acontecer, de modo a
abalar-lhe a tranquilidade e a segurança. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

124. Processo: PRM-JND-3422.2015.000096-3-INQ Voto: 3615/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)  praticado  em
desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  "  INSS.  Obtenção  irregular  de  benefício  de
amparo social ao idoso. Declaração falsa acerca da composição do grupo familiar. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Requerimento do benefício  feito  por
advogado contratado. Beneficiária tinha convicção de fazer jus ao benefício, sem conhecimento
dos parâmetros e regras necessários para sua concessão. Evidente ausência de dolo na conduta
adversada. Homologação do 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

125. Processo: PRM/SJB-3424.2014.000001-0-INQ Voto: 3496/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155) praticado em desfavor da Caixa Econômica
Federal, em 05/08/2013. Relato de que um indivíduo desconhecido subtraiu um malote contendo
uma folha de cheque e dinheiro em cédulas no valor de R$ 7.350,00 (sete mil  e trezentos e
cinquenta reais), que estava em mesa de funcionário, ao se passar por cliente que aguardava
atendimento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. A CEF informou
não haver registros de senha emitida no horário  de chegada do indivíduo na agencia,  que o
malote possuía identificação e que os vigilantes não viram o investigado deixar o local. Imagens
de circuito interno de segurança que captaram o indivíduo, que estava de boné, não permitiram
destacar  qualquer  característica  relevante  para  sua  identificação.  Inexistência  de  elementos
mínimos  da  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.  Homologação  do
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº
524 do Supremo Tribunal Federal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

126. Processo: PRM/SJB-3424.2015.000093-5-INQ Voto: 3502/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP

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

Ementa: Inquérito policial. 1) Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Sentença
proferida em ação trabalhista reconhecendo que a reclamada suprimiu e reduziu contribuições
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previdenciárias no valor  de R$ 374,49 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove
centavos). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 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. 2) Crime de frustração de direito assegurado por lei
trabalhista  (CP,  art.  203).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Pena máxima
cominada em abstrato para o delito que é de 02 (dois) anos de detenção. Sentença trabalhista
que fixou a data da resilição contratual em 14/01/2013. Prescrição da pretensão punitiva estatal já
que decorridos mais de 04 (quatro) anos da data dos fatos (CP, art. 109, inc. V). Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

127. Processo: PRM/SJB-3424.2016.000008-7-INQ Voto: 3684/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP

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

Ementa: IPL.  SUPOSTO  CRIME  DO  ART.  183  DA  LEI  Nº  9.472/97.  USO  DE  RÁDIO  PX  SEM
AUTORIZAÇÃO DA ANATEL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO ANCORADA
NA NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVISÃO (ART. 62, INC. IV, LC Nº
75/93).  FATO TÍPICO QUE SE AMOLDA AO ART.  183  DA LGT.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial
instaurado para apurar suposto crime do art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo em vista apreensão
pela  Polícia  Militar  de  Rádio  PX,  usado  sem  autorização  da  Agência  Nacional  de
Telecomunicações " ANATEL. 2. O Procurador oficiante requereu o arquivamento do apuratório
por entender que a materialidade delitiva não restou devidamente comprovada, uma vez que não
havia  notícia  de  que  o  investigado  estivesse  usando  o  aparelho  no  momento  da
abordagem/apreensão, bem como que o aparelho apreendido apresentava problema/defeito que
o impedia de operar em sua potência normal. 3. Remessa dos autos vieram a este Colegiado (art.
62, inc. IV, da LC nº 75/93). 4. Arquivamento inadequado. 5. Fato típico que se amolda ao art. 183
da LGT. Materialidade do delito  comprovada.  6.  O fato  de o investigado não estar  usando o
aparelho no momento da abordagem e de estar o serviço de radiodifusão impedido de operar em
sua potência normal por problema/defeito no aparelho não repele,  por si  só,  a potencialidade
lesiva da atividade tampouco afasta a necessidade de autorização para ser operado. Precedente:
TRF-4 - ACR: 50002421020104047004 PR 5000242-10.2010.404.7004, Relator:  JOSÉ PAULO
BALTAZAR JUNIOR, Data de Julgamento:  27/08/2013, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação:
D.E. 28/08/2013. 7. No caso examinado, o laudo do instituto de criminalística concluiu que se o
aparelho estivesse operante poderia ser utilizado para sintonizar a frequência da Polícia Militar e
Bombeiros. Por usa vez, o laudo da perícia criminal  federal,  consignou que o transmissor em
questão, em condições normais, seria capaz de causar interferência nas estações licenciadas que
operam  na  mesma  frequência  ou  em  frequências  próximas  e  que  o  fato  do  equipamento
examinado não ser certificado/homologado pela ANATEL aumenta a chance de interferência em
comunicações,  como aeronaves,  polícia,  bombeiros,  etc.  8.  Designação de  outro  Membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

128. Processo: JF/MG-0067396-16.2016.4.01.3800-
APN

Voto: 3543/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
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DE MINAS GERAIS

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

Ementa: AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. CRIME PREVISTO NO ART. 334,
§1º, IV, DO CP. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 89 DA LEI
Nº 9.099/95 E 77 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
AUSÊNCIA  DE  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  SUBJETIVOS.  INSISTÊNCIA  NA
NEGATIVA DE OFERECIMENTO.  1.  Denúncia  oferecida  pelo  Ministério  Público  Federal  pela
prática  do  crime  previsto  no  art.  334,  §1º,  IV,  do  CP,  em razão  de  apreensão  de  produtos
eletrônicos de procedência estrangeira desacompanhados de documentação fiscal comprobatória
de sua regular entrada e circulação no país, com a supressão de tributos no montante de R$
33.449,00 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais). 2. O Procurador da República
deixou de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo ao argumento de que o réu
tem conduta social inapropriada, uma vez que já teve mercadorias apreendidas em outra ocasião,
fazendo da mercancia de produtos contrabandeados seu meio de vida, não se podendo falar,
portanto, no atendimento aos requisitos subjetivos exigidos pelo artigo 89 da Lei 9.099/95 e de
que trata  o  inciso  II,  do artigo  77,  do Código  Penal.  3.  Discordância  do Juiz  Federal.  Autos
remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP. 4. O art. 89 da Lei nº 9.099/95 e o art. 77 do
CP estabelecem requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento do benefício de suspensão
condicional  do  processo.  5.  Ocorre  que,  quanto  aos  requisitos  subjetivos,  verifica-se  que  a
apreciação negativa das circunstâncias, dos motivos e da conduta social da agente impedem o
oferecimento da benesse pelo MPF. 6. Na hipótese dos autos, a conduta social do agente não
autoriza a concessão do benefício, visto que o réu faz da mercancia de produtos contrabandeados
seu meio de vida. 7. Apreensão anterior que não gerou apontamento nas folhas de antecedentes
criminais,  mas  que  deve  ser  considerado  como  conduta  social  inapropriada.  8.  O  não
preenchimento de requisito de admissibilidade impede o oferecimento da benesse pelo Ministério
Público Federal. Precedente do STJ: (STJ - Quinta Turma, RESP 200802194638, Jorge Mussi,
DJE : 30/11/2009) 9. Insistência na negativa da proposta de suspensão condicional do processo e
prosseguimento da ação penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da
suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

129. Processo: JF/MOC-0006486-
02.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 3555/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da
transação penal, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dra. Luiza Cristina
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Fonseca Frischeisen.

130. Processo: JF/TUB/SC-5000568-
64.2015.4.04.7207-APE - Eletrônico 

Voto: 3593/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TUBARÃO

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  DENÚNCIA  OFERECIDA.  PROPOSTA  DE  TRANSAÇÃO  PENAL  NÃO
OFERECIDA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  DIVERGÊNCIA ENTRE  MAGISTRADO  E
MEMBRO  DO  MPF  ACERCA  DA  CAPITULAÇÃO  JURÍDICA  DOS  FATOS.  APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA.
1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática de crimes contra a organização do trabalho e
contra a fé pública. Os investigados foram denunciados pelo MPF pelas infrações dos artigos 205,
304 e 299 do CP, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. 2. A MMª. Juíza Federal, por
entender  que  as  condutas  ora  em análise  enquadram-se  no  tipo  previsto  no  art.  65  da  Lei
8.078/90,  discordou  da  manifestação  ministerial,  promovendo  a  desclassificação  do  delito,  e
remeteu os autos a esta 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP, aplicado por analogia, c/c o
art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. O membro do MPF, quando oferece a denúncia, no gozo de sua
prerrogativa da independência funcional, esgota a atividade do Ministério Público, no que tange à
propositura da ação penal,  em observância ao princípio da obrigatoriedade da ação penal.  4.
Ausente qualquer hipótese de arquivamento explícito ou implícito à 2ª CCR/MPF, portanto, não é
dado o poder de rever o conteúdo dessa manifestação e tampouco a incumbência de ser o revisor
desse  juízo  de  pertinência.  5.  Precedente:  NF  1.00.000.002945/2015-03,  Sessão  641ª,
08/04/2016, unânime. 6. Não conhecimento da remessa.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  não
conhecimento(transação penal), nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

131. Processo: SR/DPF/MG-01642/2014-INQ Voto: 3533/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da
transação penal, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
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132. Processo: PRM/SOR-3000.2017.000111-2-INQ Voto: 3610/2017 Origem: GABPRM1-OSHJ - 
OSVALDO DOS SANTOS HEITOR 
JUNIOR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 62, VII, DA LC Nº 75/93. REMESSA DE
DROGA PARA O EXTERIOR. LOCAL DA POSTAGEM. ENUNCIADO Nº 56 DA 2ª CCR/MPF.
ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE. 1. Trata-se inquérito policial instaurado na Superintendência do
Departamento de Polícia Federal no Rio de Janeiro para apurar a prática de crime previsto no
artigo 33 c/c o artigo 40, inciso I, ambos da Lei nº 11343/06, tendo em vista a apreensão, no
âmbito da Alfândega da Secretaria da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP, de substância
assemelhada a droga (possivelmente cocaína). 2. A Procuradora da República oficiante em São
Paulo/SP,  manifestou-se  pelo  declínio  de  atribuição  em  favor  da  PRM  "  Sorocaba/SP,
considerando que naquele município se consumou o núcleo do tipo "remeter", em conformidade
com o art.  70 CPP. 3. Remetidos os autos à PRM " Sorocaba/SP, o Procurador da República
suscitou  conflito  negativo  de  atribuições,  por  entender  que  "não  importa  se  a  situação  é  de
remessa de droga do Brasil para o exterior (exportação), ou de remessa de droga do exterior para
o Brasil (importação): por onde quer que a droga vai seguindo, o crime de tráfico de drogas vai se
consumando, pois se trata de um crime classificado como permanente", motivo pelo qual "não há
como se recusar, em razão da evidente prevenção (artigo 71, do Código de Processo Penal), a
atribuição do órgão ministerial  em atuação a Procuradoria da República do Município de São
Paulo". 4. Os autos vieram à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. 5. A competência, em regra, é determinada pelo lugar
em que se consumar a infração, nos exatos termos do art. 70, caput, do Código de Processo
Penal, que assim estabelece: "Art. 70 - A competência será, de regra, determinada pelo lugar em
que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato
de execução". 6. Sabe-se que "o crime de tráfico é de ação múltipla, pois apresenta várias formas
objetivas de violação do tipo penal, bastando, para a consumação do ilícito, a prática de um dos
verbos ali previstos" (STJ, AgRg no REsp 736.729/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Og Fernandes,
DJe  02.05.2013).  7.  A respeito  do  tema,  a  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  MPF,
recentemente  editou  o  Enunciado  n°  56,  verbis:  "A persecução  penal  nos  casos  de  tráfico
internacional de entorpecentes por via postal é da atribuição de membro do Ministério Público
Federal oficiante no local onde a droga é apreendida, no caso de ingresso do entorpecente no
País, ou onde a droga é postada, no caso de entorpecente remetido com destino ao exterior". 8.
Esse, também, é o entendimento do STJ, Terceira Seção: CC 145.041/SP, julgado em 10/08/2016,
DJe 22/08/2016; CC 146.393/SP, julgado em 22/06/2016, DJe 01/07/2016. 9. O Inquérito Policial
deve  tramitar  no  local  em que a  colheita  de provas  seja  facilitada,  medida  que traz notórios
benefícios à persecução penal, enquanto que manter as apurações em outra localidade, implicará
na investigação quase que integralmente por precatórias, o que não favorece a celeridade. 10.
Vale destacar que muitas vezes,  no limiar  da persecução penal,  não é possível  determinar  a
tipificação dos fatos e/ou o local de consumação, de modo que a fixação das atribuições para o
Inquérito Policial deve orientar-se seguindo critérios que levem em conta as hipóteses possíveis e
o princípio da eficiência. 11. Concluídas as investigações, havendo necessidade, a teor do art. 70
do  CPP,  o  Inquérito  Policial  poderá/deverá  ser  remetido  à  Procuradoria  da  República  com
atribuições para o oferecimento da denúncia, ainda que para tanto deva ser desmembrado, no
caso de não existir conexão entre os fatos ilícitos eventualmente descortinados. 12. Fixação da
atribuição  da  PRM  "  Sorocaba/SP  (suscitante),  local  da  postagem,  para  prosseguir  na
investigação criminal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitante, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

133. Processo: SR/DPF/MG-02128/2009-INQ Voto: 3687/2017 Origem: GABPR6-IHC - ISABELA 
DE HOLANDA CAVALCANTI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO (CP, art. 296, §1º, inc.
III).  REVISÃO  DO  DECLÍNIO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  C/C  28  DO  CPP).  DECLÍNIO
PREMATURO.  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 296, §1º, III do Código Penal, tendo em vista o fornecimento, por entidade
fictícia de defesa do meio ambiente, de documento de identificação de "delegado ambientalista",
no qual consta o brasão de armas da República. 2. O Procurador da República oficiante promoveu
o declínio  de  atribuições  para  o  Ministério  Público  Estadual  entendendo aplicável  ao  caso  o
princípio da consunção, vez que o crime em comento serviu apenas como crime-meio para a
pratica do crime de estelionato (CP, art. 171). Aduziu que a potencialidade lesiva do uso do brasão
de armas se exauriu no delito de estelionato, já que as vítimas ouvidas informaram não terem feito
uso do documento inidôneo. 3. Declínio prematuro. 4. Os elementos careados aos autos indicam
que  inúmeras  carteiras  de  "delegado  ambientalista"  foram  expedidas  à  pessoas  físicas,  que
ficaram na posse daquelas até a instrução do IPL. Apesar da afirmação unânime de tais pessoas
de que não teriam usado as citadas carteiras em momento algum, o instituto fictício expedidor do
documento mantinha página na web, figurava como instituto federal de defesa do meio ambiente e
continha o cadastro com dados de todos os supostos "delegados ambientalistas". 5. Malgrado os
detentores das mencionadas carteiras terem noticiado o pagamento em dinheiro para o "diretor"
do  instituto  a  fim  de  obterem suas  respectivas  carteiras,  configurando,  em tese,  o  crime  de
estelionato (CP, art. 171, caput), certo é que a potencialidade lesiva do crime em análise não se
exauriu no estelionato, não sendo, portanto, aceitável  aplicação do princípio da consunção no
caso. Precedentes: STF - HC: 116979 BA, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento:
15/10/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-
2013) / TRF-1 - ACR: 14742 MT 2007.36.00.014742-8, Relator: JUIZ TOURINHO NETO, Data de
Julgamento: 17/08/2009, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 28/08/2009 e-DJF1 p.305. 6.
Autonomia lesiva do crime previsto no art. 296, §1º, III do CP. 7. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

134. Processo: 1.20.000.000309/2016-27 Voto: 3595/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: PIC. Supostos crimes de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e frustração
de direito trabalhista (CP, art. 203). Sentença proferida em ação trabalhista reconhecendo que a
reclamada suprimiu  e  reduziu  contribuições  previdenciárias.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). 1) Crime sonegação de contribuição previdenciária. No caso, o valor dos
tributos elididos é de R$ 1.434,45. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o
limite de R$ 10.000,00, em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei
11.457/07  considerou  como  dívida  ativa  da  União  também  os  débitos  decorrentes  das
contribuições  previdenciárias,  dando-lhes  tratamento  semelhante  ao  que  é  dado  aos  créditos
tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho, de
apropriação  indébita  ou  sonegação  de  contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se
estender a aplicação do princípio da insignificância a estes últimos delitos, quando o valor do
débito  não for  superior  a R$ 10.000,00 (dez mil  reais).  Precedentes do STJ:  AgRg no REsp
1525154/PR,  Quinta  Turma,  DJe 21/09/2015;  AgRg no REsp 1318828/SC,  Sexta Turma,  DJe
16/11/2015. Homologação do arquivamento. 2) Crime de frustração de direito trabalhista. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Ressalvando entendimento pessoal,
já reiteradamente manifestado de que o crime do art. 203 do CP é da atribuição do Ministério
Público Federal somente quando demonstrada lesão a direito dos trabalhadores coletivamente
considerados ou à organização geral  do trabalho (e.g.,  processo nº 1.22.020.000036/2016-16,
656ª Sessão, de 22/08/2016), acompanho o entendimento majoritário dos membros da 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão, no sentido de ser da competência da Justiça Federal todos os crimes
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contra a organização do trabalho, segundo o precedente nº 1.13.000.000418/2016-89, da 655ª
Sessão  de  Revisão,  de  08/08/2016.  Considerando  a  existência  de  conexão  entre  os  crimes,
verifica-se ser  o caso de 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." 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

135. Processo: DPF/AM-00219/2012-INQ Voto: 3487/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA (ART.  299,  CP).
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  crime de falsidade ideológica,  consistente  na apresentação de
declaração falsa para obtenção de regularização fundiária perante o Instituto de Colonização e
Reforma Agrária " INCRA. 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  perspectiva,  por  ferir  os
primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência.
4. 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.  5.  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

136. Processo: DPF/RO-00048/2015-INQ Voto: 3526/2017 Origem: GABPR5-LGM - LUIZ 
GUSTAVO MANTOVANI

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, art. 171, § 3º).
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 averbações de tempo de serviço e concessões de anuênios de
forma irregular a servidores de Superintendência Regional do Trabalho, caracterizando crime de
estelionato  majorado (CP,  art.  171,  §3º).  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
perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da
presunção de inocência. 4. 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. 5. 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  Dra.  Luiza  Cristina
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Fonseca Frischeisen.

137. Processo: 1.14.010.000190/2015-90 Voto: 3553/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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  município  em desfavor  de  seus  servidores.  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: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.

138. Processo: 1.14.010.000351/2016-26 Voto: 3546/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

139. Processo: 1.24.001.000306/2016-34 Voto: 3695/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  ESTELIONATO  CONTRA O  INSS  (CP,  ART.  171,  §3º).  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de
fato instaurada a partir do encaminhamento, pela Justiça do Trabalho, de cópia de reclamação
trabalhista noticiando suposta fraude na concessão de seguro-desemprego. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito ante a ausência de indícios mínimos de
materialidade e autoria delitiva, entendendo que o depoimento da testemunha em Juízo foi colhido
sem a observância  do direito  ao silêncio,  não tendo  sido consignado na Ata de Audiência  a
advertência formal de que ela não era obrigada a responder quaisquer perguntas que pudessem
incriminá-la,  caracterizando  prova  ilícita.  3.  Os  autos  foram  remetidos  à  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de revisão. 4. Não violação ao
direito de não incriminação. Consignação na Ata de Audiência de que a testemunha foi advertida e
compromissada. Precedente: STF. Plenário. Inq. 3983/DF, Rel. Min. Teori Zavaski, julgado em 02
e 03/03/2016. 5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas
investigações.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

140. Processo: DPF/ATM/PA-00072/2016-INQ Voto: 3550/2017 Origem: GABPRM4-MMF - 
MARILIA MELO DE FIGUEIREDO

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

Ementa: IPL. Suposta ocorrência do crime previsto no art.  298 do CP. Acúmulo de cargos públicos na
SEMAGRI e ADEPARÁ. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Suposto crime praticado contra órgãos estaduais. Inexistência de lesão direta e específica a bem,
serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

141. Processo: 1.10.001.000062/2017-66 Voto: 3552/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  por  militar  que  narra  suposta  pratica  do crime de
falsidade ideológica (art. 312 do CPM) cometida no âmbito interno de batalhão da Aeronáutica,
atribuída a seus superiores. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Conduta narrada
que pode constituir  crime efetivamente  militar  (CPM,  art.  9º).  Competência  da Justiça  Militar.
Precedentes  do  STF:  HC  82142,  Relator  Min.  Maurício  Corrêa,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
12/12/2002;  HC  113162,  Relator  Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  julgado  em 16/04/2013;  HC
114309,  Relator  Min.  Ricardo  Lewandowski,  Segunda  Turma,  julgado  em  09/04/2013.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

142. Processo: 1.11.001.000059/2017-13 Voto: 3652/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Supostos crimes de exercício  ilegal  da profissão,  estelionato ou apropriação
indébita praticado por bacharel em direito, relativo a valores recebidos referentes à Requisição de
Pequeno Valor em demanda na Justiça Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 desta 2ª CCR/MPF). Eventual prejuízo causado pelo ilícito que é restrito, exclusivamente, a
interesses de particular. Inexistência de elementos que denotem ofensa direta e específica a bem,
serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.
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143. Processo: 1.12.000.000549/2017-84 Voto: 3651/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de exercício ilegal da medicina e charlatanismo (CP, art. 282 e art.
283).  Relato  de  possível  excesso  no  exercício  da  função  de  médico  por  estar  exercendo
especialidade sem titulação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR).
Investigado exerce suas funções no Estado do Rio de Janeiro. Inexistência de 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 ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

144. Processo: 1.13.000.000694/2017-28 Voto: 3567/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de fato veiculando ocorrência do crime de falsificação de documento emitido por Colégio
Militar e apresentado perante órgão estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33
da 2ª CCR). Documento apresentado perante Secretária de Educação do Estado. Na linha da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante, para definição da competência para
processar  a  ação  penal,  o  órgão  responsável  pela  expedição  do  documento,  servindo  como
critério aquele perante o qual esse foi apresentado (CC 108.024/SC, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 11/12/2013). Ausência de ofensa
a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou
empresas  públicas  federais.  Inexistência  de  elementos  de  informação capazes de  justificar  a
atribuição  do Ministério  Público  Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio  ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

145. Processo: 1.14.012.000036/2017-60 Voto: 3660/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato sigilosa instaurada a partir  da Sala de atendimento ao cidadão para apurar a
possível prática de apossamento ilegal de terra pública. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª
CCR). Apesar do link do vídeo noticiado encontrar-se atualmente indisponível, foi detectado pelo
Procurador  Oficiante  que  as  terras  em  questão  possivelmente  são  estaduais,  municipais  ou
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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

146. Processo: 1.15.000.000238/2017-11 Voto: 3603/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  do
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Cidadão relatando a ocorrência de suposto crime de estelionato. Vários depósitos efetuados por
norueguês domiciliado no Brasil em contas correntes norueguesas administradas por norueguês
com o  fito  de  adquirir  imóvel  no  território  brasileiro.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).
Prejuízo  suportado exclusivamente por  particular,  vítima do estelionato.  Ausência  de remessa
irregular de moeda para o exterior. Não configuração do crime previsto no art. 22 da Lei 7.492/86.
Apresentação de documento falso em detrimento de Junta Comercial. Enunciado nº 62. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
investigação. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

147. Processo: 1.16.000.000898/2017-57 Voto: 3658/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  da  Sala  de  atendimento  ao  cidadão.  Suposto  crime  de
estelionato (CP, art.  171). Representante relata ter recebido ofício da "Confederação Geral de
Previdência Privada" comunicando encerramento de conta previdenciária aberta em seu nome, e
sobre a possibilidade de resgate de saldo mediante depósito de certo valor em dinheiro. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Possível prática de crime que só
alcançou particulares, portanto há ausência de competência federal no caso em tela. 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

148. Processo: 1.20.000.001524/2016-45 Voto: 3529/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  possível  crime previsto no art.  10 da Lei  nº 9.296/96,
praticado, em tese, pelo Prefeito do município de Lucas do Rio Verde/MT. 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. Eventual cometimento de crime comum por
Prefeito.  Competência  do  Tribunal  de  Justiça  de  Mato  Grosso.  CF,  art.  29,  X.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

149. Processo: 1.22.023.000018/2017-87 Voto: 3554/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TEÓFILO OTONI-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º).  Tentativa  de  recebimento
indevido de indenizações em razão de sinistros em acidentes de trânsito cobertos pelo seguro
obrigatório DPVAT. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Prejuízo suportado pelas sociedades
seguradoras  conveniadas  responsáveis  pelo  pagamento  e  pelos  segurados.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
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persecução penal. Nesse sentido há precedentes da 2ª CCR (Processo n° 1.00.000.001560/2013-
59, Voto n° 5113/2014, Sessão n° 601 de 25/07/2014) e do STJ (CC 39.801/SP, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Terceira Sessão, DJ 1/2/2005; e CC 47.745/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Terceira Sessão, DJ 30/3/2005). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

150. Processo: 1.23.000.000937/2016-09 Voto: 3544/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Representação de professor de escola estadual noticiando a prática do crime de
ameaça (CP, art. 147) por parte de aluno. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
desta  2ª  CCR/MPF).  Representante  acredita  que  as  atuais  ameaças  são  decorrentes  das
denuncias efetuadas por ele anteriormente acerca de irregularidades na Escola além de desvio de
recursos  públicos  federais.  Existência  de  procedimentos  investigatórios  em  âmbito  federal  e
estadual. Procedimento em âmbito federal que preserva em sigilo o nome do representante, não
se  visualizando  correlação  entre  a  ameaça  relatada  e  o  procedimento  que  tramita  no  MPF.
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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

151. Processo: 1.24.001.000304/2016-45 Voto: 3606/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  falsificação  de  selo  ou  sinal  público  (art.  296  do  CP).
Falsificação  de  embalagem de  empresa  já  existente  no  mercado  incluindo  selo  de  inspeção
federal (SIF). Utilização para comercializar produtos de origem desconhecida e não inspecionada.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não obstante o selo seja emitido
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o fato é que, na hipótese, não se cuidou
propriamente de falsificação material,  mas sim do uso de selo emitido à empresa atuante no
mercado. Nota-se da referida prática que o prejuízo direto apurado é em face da pessoa jurídica
afetada e do mercado consumidor dos produtos comercializados fora das especificações legais, o
que não envolve interesses da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal. Não
ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça
Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

152. Processo: 1.25.000.000922/2017-49 Voto: 3584/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168,  §1º,  III).  Documento
encaminhado pela 1ª Vara do Trabalho de Colombo noticiando a não comprovação de repasse de
valores  por  advogado  ao  seu  constituinte  referente  à  ação  trabalhista,  embora  devidamente
intimado. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Eventual prejuízo causado pelo ilícito
restrito  exclusivamente  aos  interesses  de  particular.  Inexistência  de  elementos  que  denotem
ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

153. Processo: 1.28.000.001869/2016-19 Voto: 3597/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de documento falso
(CP,  art.  304).  Suposto  telegrama  falso,  cujo  remetente  seria  o  Supremo  Tribunal  Federal,
encaminhado à Secretaria de Estado, requerendo a tomada de providências para apurar condutas
arbitrarias dos agentes penitenciários. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta
2ª CCR). Documento apresentado a órgão estadual. Expediente da DPF sugerindo atuação do
Parquet estadual. 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 ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

154. Processo: 1.29.000.000827/2017-04 Voto: 3557/2017 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 uso de  documento falso  (CP,  art.  304).  Abertura  de conta
poupança em banco privado com documentação supostamente falsificada. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Documento  apresentado  a  banco  privado.
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 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

155. Processo: 1.29.003.000160/2017-10 Voto: 3566/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato cuja expedição foi determinada em ação trabalhista pelo possível cometimento do
crime de documento falso. Relato de que a representante, empregada de uma farmácia, tinha que
comprar  receitas  médicas  falsas  para  regularizar  a  comercialização  pela  pessoa  jurídica  de
remédio controlado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

156. Processo: 1.29.008.000122/2017-17 Voto: 3578/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de fato. Ofício oriundo da Delegacia de Polícia Federal contendo certidão de ocorrência
noticiando a suposta pratica do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/06, art. 33).
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Inexistência  de
transnacionalidade  da  conduta  noticiada.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

157. Processo: 1.30.001.001086/2017-40 Voto: 3575/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  notícia  anônima  relatando  possível  manipulação  nos
resultados do carnaval do Rio de Janeiro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de
lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

158. Processo: 1.30.001.001228/2017-79 Voto: 3521/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de falsificação e uso de documento falso (Código Penal Militar,
art. 311 e 315). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Candidato teria utilizado laudo
falsificado  por  médica  militar  para  ingressar  no  Colégio  Naval.  Conduta  narrada  que  pode
constituir crime efetivamente militar. Competência da Justiça Militar. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Militar.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
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Cristina Fonseca Frischeisen.

159. Processo: 1.30.001.001248/2017-40 Voto: 3565/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir  de representação apresentada na Sala de Atendimento do
Cidadão relatando supostas torturas físicas e psicológicas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Supostos fatos delitivos praticados em detrimento de particular.  Inexistência de lesão direta a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

160. Processo: 1.30.008.000004/2017-80 Voto: 3538/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RESENDE-RJ

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Presidente de comissão pró-fundação
de sindicato  teria  fraudado  lista  de  presença  de  assembleia  para  criação  de  novo  sindicato.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ilícito praticado em detrimento de sindicato.
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

161. Processo: 1.30.017.000195/2017-71 Voto: 3653/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de fato sigilosa instaurada na Sala de atendimento ao cidadão. Relato de que síndica de
condomínio edilício estaria ameaçando moradores a pagar taxa de condomínio sob pena de terem
o fornecimento de água interrompido. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta
2ª  CCR/MPF).  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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

162. Processo: 1.31.001.000059/2017-12 Voto: 3579/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JI-
PARANÁ-RO

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

Ementa: Notícia de fato. Ofício da Procuradoria do Trabalho no qual noticia possíveis irregularidades no
uso de dinheiro público federal perpetrados contra a Eletrobrás. Revisão de declínio de atribuições
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(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Suposto crime praticado contra sociedade de economia
mista. Aplicação ao caso da Súmula nº 42 do Superior Tribunal de Justiça: "Compete a Justiça
Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte Sociedade de Economia
Mista e os crimes praticados em seu detrimento.". Inexistência de lesão direta e específica a bem,
serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

163. Processo: 1.34.003.000024/2017-51 Voto: 3512/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação informando sobre a possível prática de crimes previstos na Lei de
Parcelamento do Solo (Lei 6.766/79, arts. 50, 51 e 52), bem como do crime de estelionato (CP, art.
171) e formação de quadrilha (CP, art. 288). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 "
2ª CCR). Diligências. Ofício da Secretaria de Planejamento Urbano do município informando que
o  residencial  encontra-se  em  perímetro  urbano  municipal  e  que  conta  com  as  devidas
autorizações. Ausência de prejuízo a bem, serviço ou interesse direto e específico da União ou de
suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Parquet 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).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

164. Processo: 1.34.004.000326/2017-10 Voto: 3519/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação na Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando
suposto crime de estelionato. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de lesão direta a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Suposto estelionato praticado por
particular em face de particular.  Carência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

165. Processo: 1.34.010.001160/2016-99 Voto: 3562/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  denúncia  encaminhada  pela  Sala  de  Atendimento  do
Cidadão  relatando  a  ocorrência  de  suposto  crime  previsto  no  art.  154-A  do  CP.  Pessoa
desconhecida teria tentado "roubar" conta do Google através de sincronização de dispositivos
móveis.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Ilícito  praticado  em detrimento  de  particular.
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
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Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

166. Processo: 1.34.011.000069/2017-27 Voto: 3594/2017 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.  1)  Suposto crime contra  a ordem tributária  (Lei  nº  8.137/90).  Averbação em
cartório de registro de imóveis de valores significativamente menores que os reais, a fim de iludir o
fisco. Revisão de declínio (Enunciado nº 32), Declínio de atribuições a outra unidade do próprio
Ministério Público Federal. Enunciado nº 25 deste Órgão Revisor. Homologação do declínio. 2)
Suposto crime de estelionato (CP, art.  171). Condutas ilegais de compra e venda de imóveis.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Prejuízo  suportado  exclusivamente  por  particulares,
vítimas do estelionato. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  investigação.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

167. Processo: 1.34.024.000015/2017-12 Voto: 3600/2017 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  a  suposta  fraude  relacionada  com  a  emissão  e  o
pagamento de boleto da CEF. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 " 2ª CCR).
Boleto pago em banco privado. Possível fraude relacionada ao chamado "golpe do boleto" já que
a data e a numeração contida no código de barras descritos no boleto da CEF divergiam dos
dados  contidos  no  comprovante  de  pagamento  fornecido  pelo  Banco  Bradesco.  Prejuízo  do
particular que efetuou o pagamento, acreditando estar direcionado ao cedente descritos no boleto,
e  não  recebeu  a  contrapartida  do  produto  ou  serviço,  além  da  pessoa  jurídica  privada  que
constava como cedente nos boletos fraudulentos emitidos. Inexistência de lesão a bem, serviços
ou interesse direto e específico da União, de suas autarquias ou empresas públicas capaz de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente 2ª CCR
(Processo  nº  0002384-70.2016.4.01.3504,  Relator  Franklin  Rodrigues  da  Costa,  Sessão  673,
06/03/2017). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

Outras deliberações(Declínio)

168. Processo: 1.25.000.001015/2017-17 Voto: 3493/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pela Justiça do Trabalho, dando conta de
falta de repasse de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço " FGTS e de
Contribuição  Sindical,  supostamente  descontada  dos  trabalhadores,  atribuída  a  sociedade
empresária privada. 1) Ausência de depósito do FGTS. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
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62, IV). Atipicidade penal manifesta. A ausência de depósito dos valores referentes ao FGTS na
conta vinculada do empregado não caracteriza crime, pois os valores não são descontados dos
empregados, mas suportados exclusivamente pelo empregador. Incidência do Enunciado nº 58
deste Órgão Revisor: "O simples ato, por si só, de não depositar os valores referentes ao FGTS
na  conta  vinculada  do  empregado  é  conduta  atípica  na  esfera  penal.  (103ª  Sessão  de
Coordenação, de 5.10.2015 )". Homologação do arquivamento. 2) 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
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participou da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Homologação de Arquivamento

169. Processo: DPF-CRA/MS-0032/2016-INQ Voto: 3534/2017 Origem: SJUR/PRM-MS - SETOR 
JURIDICO DA PRM/CORUMBA

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso (art. 304
c/c art. 299 do CP). Notícia de que uma mulher de nacionalidade boliviana teria falsificado sua
declaração de nascido vivo (DNV) e partir dessa, outros documentos de identificação emitidos no
Brasil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Obtenção da segunda
via da certidão de nascimento e da cópia do assento de nascimento. Inquirição de testemunhas.
Ausência  da  materialidade  delitiva.  Constatação  de  possível  falsificação  de  documentos
bolivianos,  não havendo notícias de uso no Brasil.  Ofício,  acompanhado de cópia  integral  do
procedimento,  à  Secretaria  de  Cooperação  Internacional  do  Ministério  Público  Federal  para
promoção das formalidades e comunicações de praxe. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

170. Processo: DPF/DVS/MG-00036/2017-INQ Voto: 3661/2017 Origem: GABPRM2-FCTT - FLAVIA 
CRISTINA TAVARES TORRES

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

Ementa: Notícia de fato veiculando a ocorrência de tentativa de furto em desfavor da Empresa Brasileira de
Correios  e  Telégrafos  "  EBCT (CP,  Art.  155,  §4º,  I  c/c  art.  14,II)  .  Relato  de  arrombamento
praticado por indivíduos não identificados que arrancaram telhas e tábuas do telhado e forro em
agência  da  EBCT,  mas  os  indivíduos  não  chegaram  a  adentrar  na  agência.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme informações da Polícia Federal, não foi
possível  identificar  os meliantes da  ação  delitiva,  e  o  correio  informou a  indisponibilidade de
imagens  gravadas  por  câmera  de  segurança  a  fim  de  possibilitar  a  autoria.  Inexistência  de
elementos mínimos de autoria delitiva e inexistência 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

171. Processo: DPF-SE-0560/2013-INQ Voto: 3495/2017 Origem: GABPRM1-FPCM - 
FLAVIO PEREIRA DA COSTA 
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MATIAS

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de roubo (CP, art. 157, §2º, incisos I e II) praticado em desfavor
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT , em 06/08/2013, em uma agência no
Município de Japoatã/SE. Relato de que dois indivíduos entraram na referida agência, anunciaram
o assalto, renderam o vigilante, do qual subtraíram um colete e uma arma. Tentaram acessar o
cofre, contudo, sem sucesso, com isso recolheram os pertences dos funcionários e clientes, além
da quantia em dinheiro (R$ 164,92) que estava no guichê. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Imagens  do  sistema  interno  de  gravação  da  agência  que  não
permitem a visualização de características suficientes para identificação dos autores.Testemunhas
que  afirmaram  não  possuir  condições  de  reconhecer  a  fisionomia  dos  suspeitos.  Perícia
papiloscopia que não detectou vestígios com condições para realização de um futuro confronto.
Delegado de Polícia do município, que ao analisar as imagens, informou ter prendido uma pessoa
com características semelhantes a um dos suspeitos, em operação feita no norte do Estado, e que
a arma roubada poderia  estar  no município  de Propriá.  Após verificação,  a  arma apreendida
estava com o número de série  modificado,  o que impediu  um enfrentamento.  Inexistência de
elementos  mínimos  da  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.
Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art.  18 do Código de Ritos Penais e do
Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

172. Processo: SR/DPF/PI-00350/2016-IPL Voto: 3528/2017 Origem: SJUR/PRM-PI - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330) atribuído a ex-gerente de instituição
financeira que não teria atendido a requisição judicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inciso IV). Certeza do agente de que o setor jurídico da instituição se encarregaria de atender
ao requisitado. Ausência de indícios de intenção de descumprir  a requisição judicial.  Evidente
ausência de dolo. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

173. Processo: SRPF-AP-00015/2014-INQ Voto: 3492/2017 Origem: GABPR5-EPAA - 
EVERTON PEREIRA AGUIAR 
ARAUJO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) de objeto pertencente ao acervo do Distrito
Sanitário Especial  Indígena " Dsei,  componente do Sistema Único de Saúde -SUS. Relato de
desaparecimento  de  01  (um)  notebook  pertencente  ao  Dsei  subtraído  do  gabinete  de  uma
coordenadora do órgão.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.
Perícia  papiloscopia  que não detectou vestígios com condições para realização de um futuro
confronto. Oitiva dos funcionários que não forneceu elementos suficientes para identificação da
autoria.  Ausência  de  imagens  de  circuito  interno  de  segurança.  Inexistência  de  elementos
mínimos  da  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.  Homologação  do
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº
524 do Supremo Tribunal Federal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.
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174. Processo: SRPF-AP-00172/2015-INQ Voto: 3609/2017 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 tipificados nos artigos 299 do Código Eleitoral e art. 41-A da Lei
9.504/97. Compra de votos por meio da distribuição de dinheiro e de cestas básicas adquiridas
com recursos públicos do município.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências. Identificação dos veículos supostamente utilizados na conduta delituosa e oitiva de
seus  proprietários.  Sugestão  de  arquivamento  pela  Polícia  Federal  em face  da  ausência  de
elementos aptos a justificar o prosseguimento das investigações. Ausência de indícios da prática
de crime. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

175. Processo: 1.00.000.008670/2016-94 Voto: 3618/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Ação Penal. Possíveis crimes previstos no art. 171, §2º, I e §3 do CP e no art. 20, da Lei nº
7.492/86. Obtenção de financiamento para compra de imóvel rural destinado ao assentamento de
famílias, obtido através do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, junto a instituição financeira,
por  Associação  de  Moradores,  tendo  o  imóvel  sido  abandonado  e  vendido  a  terceiros  pelo
responsável da associação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Denuncia de um
dos indiciados pelo crime de estelionato e ausência de elementos de convicção suficientes em
relação ao outro. Quanto ao crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.492/86, tem-se que as condutas
foram  perpetradas  em  13/12/2001  e  16/01/2002,  alcançadas,  portanto,  pela  extinção  da
punibilidade (CP, art. 107-IV), já que a pena máxima cominada é de 06 (seis) anos de reclusão
(Prescrição (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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

176. Processo: 1.03.000.000099/2017-39 Voto: 3518/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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
que Prefeita,  então  candidata,  teria  lhe procurado para "prestar  serviços  para  sua  campanha
eleitoral de 2016, e ajudá-la a ser eleita pedindo votos, defendendo sua integridade física ou de
sua família,  agendando reuniões comerciantes,  e em troca sendo eleita me ofereceu o cargo
público de diretor de segurança daquele município" Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Do teor da declaração prestada, não se verificam elementos de que a oferta de cargo
público  tenha  se  dado  em  troca  do  voto  do  representante  (elementar  do  crime),  e  sim  em
contrapartida ao seu trabalho junto a candidata e a comunidade, denotando verdadeira apoio
político. Precedente TSE "Consta da peça acusatória de uma das ações penais que o paciente e
outros dois denunciados teriam ofertado e concedido cargos em comissão a eleitores em troca de
apoio  político,  sem  haver  menção  à  finalidade  de  obter  o  voto  do  eleitor.  [...]  Segundo  o
entendimento  desta  Corte,  "não  há  o  crime  previsto  no  artigo  299  do  Código  Eleitoral  se  o
oferecimento  da  vantagem  não  se  vincula  à  obtenção  de  voto.  Omitida  essa  circunstância,
elementar do crime, inviável o processo" [...] A teor de julgado do STF, "a conduta imputada ao
denunciado não se enquadra no tipo do art. 299 do Código Penal, o qual exige dolo específico,
qual  seja,  a  obtenção de voto  ou a promessa de abstenção.  [...]  O apoio  político  pretendido
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poderia  se  dar  de  diversas  formas,  como,  por  exemplo,  o  financiamento  de  campanha,  não
necessariamente em troca do próprio voto."(RHC 2211, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Dje
07/10/2016). Atipicidade da conduta. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

177. Processo: 1.03.000.001726/2016-78 Voto: 3591/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Noticia  de  fato.  Suposta  pratica  do  delito  previsto  no  art.  39,  §5º,  III,  da  Lei  nº  9.504/97.
Representados teriam vinculado propaganda eleitoral em página pessoal do Facebook no dia da
eleição.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Manifestações individuais  e
silenciosas de apoio da preferência do eleitor. Condutas subsumidas na exceção legal, ressalvada
pela lei.  (art. 39-A da Lei nº 9.504/97). Harmonização dos dispositivos da Lei das Eleições ao
direito  fundamental  à  livre  manifestação  de  pensamento.  Precedente  do  Tribunal  Regional
Eleitoral  do Estado do Ceará (TRE-CE -  RP:  42764 FORTALEZA -  CE,  Data de Publicação:
PSESS -  Publicado  em Sessão,  Data  26/10/2016).  Crime não  configurado.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

178. Processo: 1.05.000.000499/2016-99 Voto: 3580/2017 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica com fins eleitorais (CE, art. 350). Prefeito
eleito  da  cidade  de  Olinda,  então  candidato,  teria  inserido  informação  falsa  no  registro  de
candidatura ao informar ser natural da cidade de Olinda/PE, quando em verdade teria nascido na
cidade  de  Recife/PE.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.
Informação de que o preenchimento do registro de candidatura teria sido efetuado por pessoa
designada pelo Partido, tratando-se de erro formal. Não obstante, analisando a questão posta, a
Justiça  Eleitoral  considerou  que  "apenas  e  tão  somente,  como  inverídica  a  afirmação  do
nascimento  ter  ocorrido  em  Olinda,  apesar  dos  limites  entre  os  municípios  serem  de  difícil
identificação, tal a proximidade, se confundindo as limitações, além do que considerei que era
inegável  que  toda  a  vida  escolar,  familiar,  profissional  do  demandado  ser  voltada  para  este
Município de Olinda, podendo, inclusive, ser considerado como 'filho de Olinda', visto que toda sua
vida  foi  voltada  para  esta  cidade,  com a  qual  mantém laços  afetivos.  Em vista  do  exposto,
ACOLHO, pela via de Embargos de Declaração, para que não restem dúvidas, que o demandado
encontra-se privado, tão somente, de fazer uso da expressão ter nascido em Olinda, por não
traduzir a verdade dos fatos, nada impedindo que continue a divulgar as suas relações de afeto,
amizade e profissional, inclusive desde a terna idade". Nessa esteira, verifica-se que a informação
tida como falsa não possui relevância jurídica com potencial de macular o processo eleitoral, já
que como demonstrado o investigado poderia ser considerado, de fato, como "filho de Olinda".
Ausência  de  potencial  lesivo  aos  bens  jurídicos  tutelados  pela  norma  penal  eleitoral.
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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

179. Processo: 1.14.000.001051/2017-64 Voto: 3649/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato veiculando a ocorrência de furto em desfavor da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos " EBCT (CP, Art. 155, §4º, I) . Relato de arrombamento em agência da EBCT praticado
por indivíduos não identificados que subtraíram valores, encomendas e danificaram bens móveis
do local. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme informações da Polícia
Federal, não foi possível identificar os meliantes da ação delitiva, pois não há imagens de circuito
interno do local e os fragmentos de impressões digitais encontrados não foram identificados no
exame de confronto realizado pelo sistema automático de impressões digitais, além do mais a
ação delitiva foi praticada de madrugada, fato que não conseguiu descrever o modus operandi
dos criminosos.  Inexistência  de elementos mínimos de autoria  delitiva  e  inexistência  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

180. Processo: 1.14.000.003179/2016-81 Voto: 3539/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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).
Representação encaminhada pela sociedade empresária reclamada. Testemunha do reclamante
que  teria  apresentado  repostas  contraditórias  ao  Juízo,  que  desconsiderou  o  depoimento  na
sentença. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV).  Recurso da representante.  Relato
testemunhal que não teve o condão de interferir no desfecho da lide e que sequer gerou, por parte
do juízo, a percepção que a testemunha estaria faltando com a verdade, haja vista a falta de
representação  ao  MPF.  Declarações  que  retratavam  a  percepção  da  testemunha  acerca  da
situação do reclamante em seu ambiente de trabalho, tratando-se muito mais da exteriorização da
opinião da testemunha acerca das supostas perseguições que o reclamante sofria do que de
afirmações  peremptórias.  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. Homologação do 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

181. Processo: 1.14.001.000144/2017-61 Voto: 3510/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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). Saques indevidos
de benefício previdenciário após a morte do segurado em 08/09/2007. Revisão de arquivamento
(LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Ressarcimento/devolução  pelo  banco  de  parte  dos  valores
creditados indevidamente (R$ 7.168,06). Segurado que não possuía procurador ou representante
legal.  As  circunstâncias  dos  fatos  ora  em apuração  não  possibilitam vetores  de  investigação
capazes de identificar a autoria delitiva, uma vez que já transcorreram aproximadamente 10 (dez)
anos da data dos fatos. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

182. Processo: 1.14.002.000026/2017-43 Voto: 3549/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA
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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
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, sem renovação de senha 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

183. Processo: 1.15.001.000055/2017-88 Voto: 3656/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia de fato. Indícios de beneficiário do Programa Bolsa Família estar recebendo os valores
indevidamente em virtude de ter sido identificada doação a candidato a vereador em campanha
eleitoral  municipal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  A
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social relatou que foi efetuada visita à residência
do representado para avaliação socioeconômica da família, tendo sido concluído que a família
possui perfil para continuar recebendo o benefício. Ausência de indícios da prática de crime ou
fraude no recebimento do referido benefício. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

184. Processo: 1.15.001.000288/2016-08 Voto: 3507/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: PIC. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) atribuído à ex-gestor
de município, relativamente ao exercício de 2009. Desconto de valores, a título de contribuição
previdenciária, de remuneração dos servidores e ausência de repasse de tal verba à Previdência
Social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Crédito tributário que se encontra
com exigibilidade suspensa, em face da adesão da municipalidade ao Parcelamento Especial
regido pela Lei nº 12.810/13. Comprovação de repasses ao INSS no ano de 2010 referente ao
exercício 2009. Aplicação do Enunciado nº 19 desta 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

185. Processo: 1.15.002.000231/2016-91 Voto: 3505/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de dinheiro (art.  1º da Lei 9.613/98). Relatório de
Inteligência  Financeira  do  COAF  relatando  transações  atípicas  realizadas  por  sociedade
empresária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Expedição de ofício à Receita
Federal do Brasil, tendo em vista a possibilidade da prática de crime contra a ordem tributária (Lei
8.137/90). Em resposta, foi informado que não há crédito tributário constituído nem procedimento
fiscal atualmente em curso contra os investigados, informando ainda que caso haja interesse em
constituí-lo, encaminhará notícia ao MPF. 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 crime antecedente  à  lavagem de  capitais.  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

186. Processo: 1.16.000.000841/2017-58 Voto: 3488/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Noticia  de fato.  Suposto crime de roubo (CP,  art.  157,  §2º,  inciso I  e II).  Relato  de que dois
indivíduos  montados  em  uma  motocicleta  abordaram  com  grave  ameaça  um  funcionário  do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística " IBGE, roubando-lhe um aparelho celular e uma
mochila, que continha pertences pessoais e bens do IBGE, como um Dispositivo Móvel de Coleta,
um colete funcional e um crachá funcional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências. Ofícios enviado às empresas de telefonia móvel para verificar a eventual habilitação
de linha dos equipamentos subtraídos. Investigações que identificaram uma terceira pessoa na
posse do celular, que alegou ter comprado o aparelho em uma galeria no estado de São Paulo.
Informou não possuir a nota fiscal do aparelho e colocou-se à disposição para auxiliar no deslinde
do  caso.  Provas  que  em  nada  contribuíram  para  uma  identificação  precisa.  Ausência  de
elementos mínimos de autoria delitiva. Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

187. Processo: 1.16.000.000842/2017-01 Voto: 3569/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de roubo duplamente majorado (CP, art. 157, II e V) praticado em desfavor
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Relato de carteiro que foi surpreendido,
em 06/11/2014, por dois indivíduos que anunciaram assalto, rendendo-o e tomando a direção do
veículo dos correios que conduzia, levando peças do interior do automóvel e 50 encomendas.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Da apuração interna dos Correios, não
foram reunidas provas de autoria do roubo e não foi realizada perícia papiloscópica pela Polícia
Civil. O representante não conseguiu identificar a autoria dos indivíduos tendo em vista ter sido
amarrado no baú do veículo com um saco na cabeça. Inexistência de elementos mínimos de
autoria  delitiva  e  inexistência  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

188. Processo: 1.16.000.000864/2017-62 Voto: 3570/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato autuada para investigar tentativa de furto duplamente qualificado praticado em
desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT (CP, Art. 155, §4º, I e IV, c.c Art.
14, II) . Relato de arrombamento em agência da EBCT praticado por indivíduos não identificados
que danificaram o sistema de alarme e de rede, tentaram arrombar o cofre, mas não lograram
êxito, razão pela qual retiraram uma TV e uma máquina de contar cédulas, colocando-os dentro
de veículo roubado utilizado no crime. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências.  O  sistema  de  alarme  promoveu  o  acionamento  dos  policiais  que  acarretou  na
impossibilidade de concretização do delito, tendo sido os objetos recuperados. Apesar de todas as
diligências realizadas, não foi possível identificar os suspeitos, pois no vídeo da ação delituosa,
constatou-se  o  uso  de  máscaras  e  luvas  de  proteção,  o  que  prejudicou  a  identificação  dos
meliantes.  Ademais,  não há testemunhas que presenciaram a ação para tentar esclarecer  os
fatos. Inexistência de elementos mínimos de autoria delitiva e inexistência 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

189. Processo: 1.16.000.000918/2017-90 Voto: 3551/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Representação noticiando que suposta organização criminosa estaria causando
prejuízos à EBCT e seus funcionários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Denúncia  desconexa.  Ausência  de  dados  concretos  que  possam  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

190. Processo: 1.20.000.001670/2016-71 Voto: 3517/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime eleitoral (CE, art. 347 c/c Lei 6.091/74, arts. arts. 5º, 8º e 11, III).
Representação dando conta que Magistrada Eleitoral  e o Prefeito teriam descumprido decisão
liminar que determinava o fornecimento de alimentação e transporte aos indígenas da região do
Alto Xingu. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Atipicidade da conduta prevista
no art. 347 do Código Eleitoral, vez que a ordem judicial supostamente descumprida partiu da
Justiça  Federal.  Ausência  de  conduta  dolosa  quanto  ao  crime  imputado  na  Lei  6.091/74.
Atendimento  da  Recomendação Ministerial.  Alimentos  e  combustíveis  entregues ao  Conselho
Comunitário de Segurança Pública para distribuição. O fornecimento de alimentos e combustíveis
aos eleitores indígenas visavam a proteção da liberdade do exercício do direito de voto, logo seu
fornecimento, por ventura insuficiente pela Magistrada e Prefeito, não constitui fato típico, uma vez
que o tipo penal é direcionado a candidatos e eleitores. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

191. Processo: 1.22.005.000416/2016-31 Voto: 3506/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 

75/169



Ata da 677ª Sessão de Revisão                                                                                                                 PGR-00159431/2017

MONTES CLAROS-MG

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

Ementa: Procedimento administrativo de acompanhamento instaurado como notícia de fato com objetivo
preparar  eventual  medida  assecuratória  de  arresto/sequestro  de  bens  em  razão  de  conduta
criminosa  já  apurada  e  denunciada  em juízo  (autos  nº  8710-10.2016.4.01.3807).  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Impossibilidade  de  retificação  da autuação e/ou
conversão  dos  autos  em procedimento  administrativo  de  acompanhamento.  Erro  operacional.
Instauração  de  Procedimento  de  Acompanhamento  a  partir  de  cópia  dos  presentes  autos.
Homologação do 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

192. Processo: 1.23.000.000460/2016-53 Voto: 3513/2017 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 ao período de abril/2007 a maio/2012.
Irregularidade  do  benefício  por  não  comprovação  da  identificação/existência  do  suposto
requerente/beneficiário. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Impossibilidade de
localização do processo concessório do benefício em questão em razão de sinistro ocorrido no
prédio do INSS em meados do ano 2010. Benefício recebido mediante a utilização de cartão
magnético. Inviabilidade de obtenção de registro virtual, tendo o último saque ocorrido no ano de
2012.  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

193. Processo: 1.23.000.000825/2017-21 Voto: 3614/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a prática de crime de estelionato contra o INSS (CP, art.
171, § 3º), consistente no recebimento indevido de várias parcelas de benefício previdenciário
após o óbito do titular, em 16/04/2014. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques
indevidos, referentes às competências de 04/2014 a 02/2015. Embora verificada a renovação da
senha do cartão magnético em 10/2014, considero que, nestas circunstâncias, via de regra, a
investigação  é  infrutífera,  isto  porque:  I)  as  imagens  dos  circuitos  internos  de  televisão  das
agências bancárias são armazenadas por, no máximo, 90 dias; e II) a identificação da autoria
depende,  quase  sempre,  da  hipotética  e  remota  confissão  do  investigado.  Aplicação  da
Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR,  que  estabelece:  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. Ausência de indícios
de autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

194. Processo: 1.23.000.001660/2016-23 Voto: 3563/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  representação  apresentada  pelo
Banco da Amazônia S/A (BASA), na qual comunica a possível ocorrência de crime previsto no art.
171, §2º, III, do CP (defraudação de penhor) e aquele disposto no art. 20 da Lei nº 7.492/86.
Investigado que obteve crédito rural pelo BASA com recursos do FNO (Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte) teria realizado a venda das garantias dadas na operação, sem anuência
do  credor.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Laudos  de  fiscalização
atestaram que os créditos concedidos foram corretamente aplicados às finalidades ajustadas,
malgrado ter  havido  insucesso  das atividades exploradas.  Apesar  dos  referidos  laudos terem
noticiado também que o investigado efetuou a venda de parte das garantias,  há ausência de
indícios de dolo por parte dele, tanto que uma das cédulas rurais pignoratícias já foi renegociada e
o conjunto  das garantias atuais  garante  o  crédito  ainda não  renegociado.  Caso  em que não
demonstrada conduta voluntária e consciente descrita nos tipos penais referidos. Ausência de
dolo. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

195. Processo: 1.23.000.002791/2016-28 Voto: 3500/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Representação noticiando supostos crimes de apropriação
indébita e lavagem de dinheiro por parte de advogados, que teriam se apropriado, em teste, de
valores deixados pelo falecido esposo da representante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, inc. IV). Tentativa de localização da representante para maiores informações, contudo,
sem  êxito.  Denúncia  desconexa.  Ausência  de  dados  concretos  que  possam  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

196. Processo: 1.23.005.000345/2015-58 Voto: 3531/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/86. Aplicação
em finalidade diversa de recurso obtido por meio de financiamento junto ao Banco da Amazônia,
com recursos provenientes do Programa Nacional  de Fortalecimento de Agricultura  Familiar  "
PRONAF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).  Imóvel que sequer existia.
Financiamento obtido com documentos falsos (identidade,  DAP,  contrato  de compra e venda,
memorial descritivo.). Autoria delitiva não identificada. Ausência de linha investigativa capaz de
mudar 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

197. Processo: 1.23.007.000113/2015-80 Voto: 3655/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: PIC.  Suposto  crime  de  ameaça,  coação  e  plano/cogitação  de  prática  de  homicídio  contra
testemunhas  e  denunciantes  de  processos  administrativos  e/ou  judiciais  em trâmite  no  MPF,
Polícia Federal, MPE e outros. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Embora
várias diligências tenham sido feitas, consoante informação policial, não foi possível identificar o
autor  do  fato  delituoso  ou a obtenção de indícios concretos  de materialidade,  tampouco não
lograram  indicar  testemunhas  que  pudessem  corroborar  os  fatos  narrados.  Inexistência  do
elemento subjetivo do tipo, qual seja a promessa concreta de injusta e grave lesão. Ausência de
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

198. Processo: 1.24.001.000016/2017-71 Voto: 3574/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão relatando possível
prática de injúria/preconceito/homofobia (art. 140 do CP) e apologia à pena de morte, por meio de
rede social na Internet. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Atipicidade da
conduta homofóbica, uma vez que o tipo penal previsto no art. 20, da Lei nº 7.716/89 não faz
referência à orientação sexual, sendo possível, em tese, a caracterização de crime contra honra
(art. 140 do CP), o qual está sujeito a ação penal privada. No mesmo sentido, não configura crime
a defesa de edição de pena de morte. Crime não configurado. Ausência de justa causa para
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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

199. Processo: 1.25.000.000992/2017-05 Voto: 3498/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato relatando possível crime de violação de correspondência (Lei nº 6.538/78, art. 40)
no âmbito da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. O objeto foi recebido no Centro
de Tratamento de Encomendas de Curitiba/PR, onde foi constatado que o mesmo estava com a
embalagem violada e sem o conteúdo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligência. Foram realizadas apurações em âmbito interno, sendo que não foi possível identificar
os responsáveis pelo ilícito ou precisar quando ocorreu a conduta lesiva, e se realmente foi no
âmbito  do  centro.  Ainda,  não  foram realizadas  filmagens  capazes de  identificar  os  possíveis
autores do delito.  Ausência de provas da autoria delitiva.  Inexistência de diligências viáveis  a
modicarem  o  panorama  probatório  atual  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

200. Processo: 1.25.000.001058/2017-01 Voto: 3659/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de violação de correspondência (art. 40 da Lei 6.538/78) no âmbito da ECT.
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Objeto que estava violado e sem o conteúdo. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Não foi possível a identificação de de autoria do delito, tendo em vista a não constatação do local
efetivo da violação, o que torna incerto o local do crime. Ademais, as imagens de monitoramento
da ECT não estavam mais disponíveis. Houve reclamação do remetente do objeto, tendo sido
indenizado. Ausência de indícios de autoria, já que a violação da encomenda pode ter se dado em
qualquer das etapas, não havendo linha investigativa apta a elucidar quem teria praticado o 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

201. Processo: 1.25.008.000049/2017-14 Voto: 3522/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. 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, já que o pai do beneficiário teria percebido remuneração que
superaria o requisito da renda mensal per capta familiar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Remuneração percebida por apenas dois meses no ano de 2010 e um mês em
2013. Vínculo empregatício por curto período de tempo, o qual não se pode afirmar que tivesse
condições financeiras de arcar com todas as necessidades do filho deficiente mais as despesas
domésticas,  mantendo um vida digna para todos. Continuidade da superação da condição de
miserabilidade. Ainda, tem-se que o pai do beneficiário em nenhum momento omitiu sua condição
de trabalhador perante o INSS com o intuito de assegurar o benefício de seu filho, pois teria
inclusive  realizado  as  contribuições  à  Previdência.  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

202. Processo: 1.25.008.000102/2017-87 Voto: 3568/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato tentado contra o INSS (CP, art. 171, § 3º c.c art. 14,
II).  Relato  que representante firmou contrato  de honorários  com pessoa que  se passava  por
advogada a fim de entrar  com ação previdenciária  para  concessão de auxílio-doença,  sendo
orientado  pela  representada  a  mentir  em  perícias  do  INSS  para  conseguir  o  benefício  e
posteriormente pagar os honorários devidos. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso
IV). Embora evidenciada a intenção de cometimento de fraude contra autarquia federal, a conduta
não chegou,  no  mínimo,  a  ser  tentada,  pelo  que  não  há  razão  falar  em 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

203. Processo: 1.25.008.000809/2016-11 Voto: 3548/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Benefício recebido de
forma irregular, já que o segurado teria recolhido o salário de contribuição em atraso, após o início
da doença, não possuindo assim a carência mínima exigida. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art.  62,  IV).  Diligências.  Recebimento indevido da última parcela do benefício em 08/09/2005.
Ausência de apresentação de documentação falsa ou declaração inidônea prestada a autarquia
que tivesse o objetivo de levar o INSS a erro. Erro administrativo na concessão do benefício, que,
contudo, não tem o condão de tornar típica a conduta do investigado, que requereu benefício
acreditando fazer jus ao mesmo. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

204. Processo: 1.25.009.000415/2016-44 Voto: 3499/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UMUARAMA-PR

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º)
atribuído  a  supostos  beneficiários  do  programa  Bolsa  Família  que  teriam  doado  valos  para
financiar as próprias campanhas como candidatos a vereadores do Município de Alto Paraíso/PR.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oficiado, o referido Município
informou que dois dos investigados não estavam cadastrados como recebedores do programa e o
terceiro possui uma família com cinco pessoas e que a única renda é um benefício previdenciário
recebido pelo investigado, não havendo qualquer irregularidade. Ausência de indícios da prática
de crime ou fraude no recebimento do referido benefício. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

205. Processo: 1.27.000.000842/2017-19 Voto: 3536/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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). Saques indevidos
de benefício previdenciário após a morte do segurado em 25/10/2007. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, inciso IV). Crédito indevido feito pelo INSS após o óbito do beneficiário no
período  de  10/2007  a  05/2008.  Ressarcimento/devolução  pelo  banco  de  parte  dos  valores
creditados  indevidamente  (R$  1.304,08).  As  circunstâncias  dos  fatos  ora  em  apuração  não
possibilitam vetores de investigação capazes de identificar a autoria delitiva. Segurado que não
possuía  procurador  ou  representante  legal.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da
Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

206. Processo: 1.27.001.000193/2017-46 Voto: 3598/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de abuso de autoridade praticado por militares contra outro militar
do Exército Brasileiro (art. 4º, alínea a, Lei 4.898/65). Militar alega que teria sofrido pena de prisão
de forma abusiva. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Foram asseguradas ao
representante as garantias do contraditório e da ampla defesa, não se verificando irregularidade
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no procedimento questionado. Atipicidade. Competência da Justiça Federal (CC 136.471/GO, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 11/02/2015, DJe 23/02/2015). Súmula 172 STJ.
Encaminhamento dos autos à 5ª CCR, para análise de matéria afeta a sua atribuição, qual seja
suposto ato de improbidade administrativa. Homologação do arquivamento.

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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

207. Processo: 1.29.002.000518/2016-25 Voto: 3604/2017 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.  Representação  fiscal  para  fins  penais  noticiando  crimes
contra a ordem tributária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Quanto ao
procedimento  administrativo  fiscal  nº  11020.003510/2010-05  foi  determinada  a  requisição  de
instauração  de  Inquérito  Policial  para  apuração  dos  fatos.  2)  Quanto  ao  procedimento
administrativo fiscal nº 11020.003506/2010-39, pendência de recurso interposto junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais " CARF. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

208. Processo: 1.29.002.000521/2016-49 Voto: 3608/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato previdenciário, em
sua forma tentada (art. 171, §3º, c/c 14, II, todos do CP), consistente no requerimento de benefício
previdenciário de salário-maternidade, junto ao INSS, instruído com CTPS contento informações
supostamente falsas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Vínculo empregatício como
empregada doméstica no período entre 15/04/2013 a 13/07/2013. Ocorre que o requerimento do
benefício ocorreu em 08/07/2016, e o nascimento da criança se deu em 13/08/2011, portanto
muito  tempo  depois  do  fato  gerador  do  benefício  previdenciário.  Em  consequência,  o  INSS
detectou  a  irregularidade  de  pronto  e  não  concedeu  o  benefício.  Não  obstante  a  possível
existência do crime de falsidade ideológica, tendo em vista a declaração inautêntica em CTPS,
importante  esclarecer  que  a  informação  foi  inserida  para  fins  de  recebimento  de  benefício
previdenciário, o que faz com que o falso fique absorvido pela conduta típica do estelionato (artigo
171, §3º, CP), nos termos da súmula n. 17/STJ. Ocorre, entretanto, que a falsidade não foi capaz
de ludibriar  os servidores  do INSS.  A falsidade  foi  descoberta  de imediato  (primo ictu  oculi),
considerando que  o  fato  gerador  (nascimento  da  criança)  se  deu  em data  muito  anterior  ao
vínculo  empregatício  e  a  data  do  requerimento.  Mostra-se,  evidente,  portanto,  a  absoluta
ineficiência do meio empregado na suposta prática do crime. Caracterização de crime impossível,
definido no artigo 17 do Código Penal: "Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do
meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime." 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

209. Processo: 1.29.007.000163/2016-24 Voto: 3542/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 

81/169



Ata da 677ª Sessão de Revisão                                                                                                                 PGR-00159431/2017

SANTA CRUZ DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) atribuído a
Cooperativa de Catadores e Recicladores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Oficiada, a Receita Federal informou que a Cooperativa em questão é uma devedora assumida,
que não teria havido sonegação e que a cobrança administrativa já estaria em andamento, motivo
pelo qual não se instaurou de ofício uma fiscalização. Ainda, foi informado que realizada uma
pesquisa aprofundada sobre a referida cooperativa, nada foi encontrado. Não configuração do
crime. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal
e da Súmula nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

210. Processo: 1.30.001.000553/2017-14 Voto: 3654/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato na qual representante solicita cópia de IPL que trata de sua prisão em flagrante.
Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Representante instado  a informar  o
número do alegado inquérito, quedou-se inerte. Eventual cópia poderá ser solicitada diretamente
à Polícia Federal onde tramita o IPL. Ausência de justa causa para atuação 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

211. Processo: 1.30.001.000760/2017-79 Voto: 3692/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso (art. 304
c/c art. 299 do CP). Notícia de que companheira teria apresentado documentos falsos perante o
INSS para comprovar união estável e obter, assim, benefício de pensão por morte. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Litígio de caráter familiar sendo processado na esfera
competente. Ausência da materialidade delitiva. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

212. Processo: 1.30.004.000024/2016-18 Voto: 3561/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPERUNA-RJ

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possível prática do crime previsto no art. 171, §3º, do CP.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia genérica. Ausência de dados
concretos relativos à materialidade e autoria que possam 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  Dra.  Luiza  Cristina
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Fonseca Frischeisen.

213. Processo: 1.31.000.000201/2017-31 Voto: 3547/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de expediente  do Juízo da 1ª  Vara do Trabalho de Porto
Velho/RO para apurar suposta prática do crime descrito no art. 171, § 3º. Empregada doméstica
teria implorado a sua empregadora para não proceder a anotação em sua CTPS, temendo não se
enquadrar nos requisitos do Programa Minha Casa Minha Vida. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Informação no sentido de que a média da renda per capita do grupo familiar
da  investigada,  beneficiária  do  programa,  não  ultrapassava  o  limite  da  Faixa  1  que  alcança
famílias com renda até R$ 1.600,00 sendo que recebia remuneração entre R$ 800,00 e 900,00
reais  mensais,  possuindo duas filhas,  estando apta a  figurar  como beneficiária  do programa.
Ausência de indícios da prática de crime, haja vista que a renda da investigada era compatível
com a do benefício pleiteado. Homologação do 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

214. Processo: 1.31.000.000247/2017-51 Voto: 3497/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155 ) praticado em desfavor da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos " EBCT, em 18/01/2017, no município de Porto Velho/RO. Relato de que
Policias Militares abordaram o investigado que portava duas cadeiras que teriam sido subtraídas
de um prédio abandonado pertencente aos Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diligências. Gerência dos Correios que informou que o referido prédio é um depósito
de bens inservíveis e passíveis de doação, sem nenhuma serventia para a empresa pública e que
o  local  do  depósito  não  possui  vigilância  ou  sistema  de  segurança.  Cadeiras  danificadas  e
impróprias  para  o  uso,  sem qualquer  valor  comercial.  Crime  não  configurado.  Atipicidade  na
conduta perpetrada. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

215. Processo: 1.31.000.001094/2016-88 Voto: 3560/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: PIC. Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Sentença proferida em
ação trabalhista reconhecendo que a reclamada suprimiu e reduziu contribuições previdenciárias
no valor de R$ 325,36. 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.
Ressalvado o entendimento pessoal do Relator. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

216. Processo: 1.33.000.000982/2016-17 Voto: 3611/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98). Procedimento
instaurado  para  apurar  possível  lavagem  de  capitais  supostamente  praticada  por  sócia  de
empresa mercantil. Várias operações de compra e venda de imóveis. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Memorando  da  DPF concluiu  não  haver  indícios
suficientes da pratica de crime. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

217. Processo: 1.33.000.002725/2016-10 Voto: 3602/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime descrito no art. 171, § 3º em
razão  de  suspeita  na  obtenção  irregular  de  beneficio  do  Programa  Federal  Bolsa  Família.
Informação  de  que  pessoa  investigada  por  crimes  de  estelionato  contra  particulares  seria
beneficiária do programa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV). Diligências
realizadas  não  lograram  êxito  em  confirmar  as  suspeitas.  Investigada  não  cadastrada  no
programa.  Ausência  de  indícios  quanto  a  prática  de  conduta  criminosa.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

218. Processo: 1.33.003.000342/2015-98 Voto: 3601/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: PIC.  Denúncia  anônima  feita  através  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  noticiando  o
recebimento irregular de auxílio-reclusão. Suposto crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º,
do  CP)  praticado  em  desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  "  INSS.  Possível
recebimento indevido de auxílio-reclusão, tendo em vista que a menor beneficiária do auxílio teria
sido adotada, não estando, portanto, sob a guarda fática da genitora. Revisão do arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oitiva da genitora da menor e testemunhas. Titular da
benesse obteve a concessão do citado auxílio de forma regular. Guarda de fato com a genitora.
Crime não configurado. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

219. Processo: 1.34.001.000649/2017-33 Voto: 3520/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação recebida por meio eletrônico noticiando a suposta ocorrência do
crime de redução à condição análoga à de escravo em sociedade empresária (art. 149 do CP).
Fiscalização  realizada  em  fazenda  localizada  no  município  de  Mateiros/TO.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Realizações de diligências que não confirmaram o
teor da denúncia. Ausência de materialidade delitiva 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

220. Processo: 1.34.001.005069/2016-51 Voto: 3605/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, arts. 168). Centro Universitário teria
efetuado a contratação de serviço perante a Universidade do Recôncavo da Bahia, e tal serviço
não teria sido efetuado, tampouco reembolsado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  No caso, o Centro Universitário pretendia que o valor reembolsado fosse pago a terceiro
estranho  a  relação  contratual.  Em parecer,  a  Advocacia-Geral  da  União  consignou  que  este
terceiro não estaria juridicamente legitimado a resgatar a quantia, o que gerou por parte do Reitor
da  Universidade  Federal  a  vedação  ao  pagamento.  Mero  inadimplemento  contratual,  a  ser
resolvido pelas partes no âmbito cível. Ademais, não se vislumbra dolo na conduta do Reitor, que
pautou sua decisão em parecer exarado por órgão técnico. Homologação do 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

221. Processo: 1.34.003.000001/2017-47 Voto: 3657/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de fato anônima. Relato genérico sobre a prática de suposto crime de descaminho (CP.
Art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Da análise dos autos, não se
vislumbram  elementos  concretos  aptos  a  dar  início  a  persecução  penal,  tendo  em  vista  as
informações prestadas serem genéricas, carente de elementos mínimos que permitam, sequer, o
início  de  uma  investigação.  Ausência  de  justa  causa  para  o  início  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

222. Processo: 1.34.006.000367/2016-13 Voto: 3613/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Sociedade empresária que deixou
de encaminhar,  no prazo estabelecido,  dados relativos às suas movimentações referentes ao
periodo  de  01/11/2012  a  27/05/2013  à  Agência  Nacional  de  Petróleo,  Gás  Natural  e
Biocombustíveis " ANP, em descumprimento aos termos da Resolução ANP nº 5/2012. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62 " IV). Infração administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº
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9.847/99, apenada com multa. Atipicidade criminal 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

223. Processo: 1.34.015.000194/2016-16 Voto: 3540/2017 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.  Possível  crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A).
Sentença  proferida  em  ação  trabalhista  reconhecendo  que  a  reclamada  suprimiu  e  reduziu
contribuições previdenciárias. Liquidação de sentença apurou o valor de R$ 5.259,10 de crédito
previdenciário. 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).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

224. Processo: 1.34.021.000164/2016-21 Voto: 3524/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  crime de  furto  qualificado  (CP,  art.  155,  §  4ª,  inc.  I)  praticado  em
desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT, em 12/08/2016, no Município de
Jundiaí/SP. Indivíduo não identificado, mediante escalada, invadiu o quintal dos Correios e furtou
cabos e canos utilizados em aparelhos de ar  condicionado.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências realizadas pela  Polícia  Federal  não apresentaram indícios
suficientes para individualizar o suspeito. Carência de elementos mínimos da autoria delitiva e de
linha investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art.
18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

225. Processo: 1.34.030.000054/2017-31 Voto: 3650/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JALES-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do delito de falso testemunho (CP, art. 342). Relato de divergência
de informações nos depoimentos de testemunhas das partes em processo trabalhista referente à
data de demissão do autor do processo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da
análise  da  sentença  e  da  ata  de  audiência,  apesar  de  constatadas  as  contradições  nas
declarações,  não é possível  constatar qual  das testemunhas forjou a verdade dos fatos,  nem
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sequer identificar se agiram com 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

226. Processo: 1.34.038.000061/2015-09 Voto: 3515/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPEVA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime descrito no art. 171, § 3º em
razão de indícios de fraude perpetradas por contemplados com moradias do Programa Minha
Casa Minha Vida. Promoção de arquivamento quanto a 9 (nove) dos casos investigados. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências realizadas não lograram êxito em
confirmar  as  suspeitas  de  irregularidades.  Ausência  de  indícios  de  conduta  criminosa.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

227. Processo: 1.35.000.000943/2015-56 Voto: 3581/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento  administrativo  de  acompanhamento  instaurado  com  o  objetivo  de  monitorar  e
conferir prioridade aos inquéritos policiais instaurados a partir de fatos anteriores a maio de 2010,
em atendimento à recomendação exarada pela 2ª CCR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Levantamento  de  todos  os  feitos  que  se  enquadram  nessa  situação  e
encaminhamento  destes  ao  titular  de  cada  ofício  para  conferir  prioridade  na  conclusão  das
investigações. Medidas cumpridas, finalidade do procedimento alcançada. Perda do objeto deste
apuratório. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

Outras deliberações(Arquivamento)

228. Processo: PR/SP-3000.2016.001278-2-INQ Voto: 3573/2017 Origem: GABPR21-KLJK - KAREN 
LOUISE JEANETTE KAHN

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

Ementa: Inquérito  Policial.  1)  Suposto  crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  (art.  19  da  Lei  nº
7.492/86). Clonagem e utilização de cartão CONSTRUCARD. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Missão policial para localização do agente. Não ocorrência de
fraude para obtenção de financiamento junto à CEF,  uma vez que o financiamento foi  obtido
licitamente pelo titular do cartão. Utilização de cartão CONSTRUCARD clonado com finalidade de
obter vantagem indevida perante terceiro. Ausência de indícios da pratica do crime previsto no art.
19 da Lei nº 7.492/86. Inexistência de justa causa para a persecução penal. Homologação do
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº
524 do Supremo Tribunal Federal. 2) Eventual prática do crime de estelionato (CP, art. 171, §3º do
CP) em detrimento da CEF: declínio de atribuições a outra unidade do próprio Ministério Público
Federal. Enunciado nº 25 deste Órgão Revisor. Homologação do declínio.

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

229. Processo: 1.34.043.000329/2015-25 Voto: 3485/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. 1) Suposto crime de sonegação de tributos federais (Lei nº
8.137/90, art. 1º). revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Expedição de
ofício à Receita Federal. Informações de que a sociedade empresária privada foi objeto de ações
fiscalizatórias que foram encerradas e foi considerado inoportuno e inconveniente a instauração
de ação 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. 2) Suposto crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.492/86. Declínio de atribuições a outra
unidade do  próprio  Ministério  Público  Federal,  nos  moldes  no  Enunciado  nº  25  deste  Órgão
Revisor.  Núcleo  Criminal  da  PR/SP  (Procuradoria  da  República  em  São  Paulo)  que  é
especializado para o processo e julgamento de delitos contra o Sistema Financeiro Nacional em
vara da Capital. Homologação do declínio de atribuições à PR/SP.

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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

230. Processo: JF-PA-0014866-58.2013.4.01.3600-
INQ

Voto: 3545/2017 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO PARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  ESTELIONATO  MAJORADO  E  FALSIDADE
IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  171,  §  3º  E  299).  FRAUDE  NO  PROGRAMA  DE  PRÊMIO  DE
ESCOAMENTO DO PRODUTO " PEP/2010, ACOMPANHADO PELA COMPANHIA NACIONAL
DE ABASTECIMENTO (CONAB). CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES INSTALADO ENTRE
MEMBROS DO MPF.  REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª  CCR/MPF.  PROCEDIMENTO QUE
DEVE  TRAMITAR  NO  LOCAL EM  QUE  OBTIDAS  AS  VANTAGENS  ILÍCITAS  (BELEM/PA).
APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CPP. PRECEDENTE DO STJ. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORA
DA REPÚBLICA SUSCITADA (PR/PA)  PARA PROSSEGUIR  NO  FEITO.  1.  Inquérito  Policial
inicialmente instaurado Polícia Federal do Estado do Mato Grosso, por meio de requisição do
Ministério Público Federal, visando apurar suposta prática dos crimes de estelionato majorado e
falsidade  ideológica  (CP,  art.  171,  §3º  e  299),  consistente  no  cometimento  de  fraude  na
operacionalização do Programa de Fiscalização das Operações do Prêmio de Escoamento de
Produto "  PEP de milho,  no Estado do Mato Grosso,  no ano de 2010 (CONAB),  em que os
produtores rurais teriam se sujeitado a devolver ao adquirente parte do valor recebido pela venda
de produtos agrícolas, situação que burlaria o preço mínimo fixado pelo governo federal para o
programa. 2. O Procurador da República no Estado do Mato Grosso, por entender ter ocorrido a
consumação do crime em Belém/PA, postulou o declínio de competência para a Seção Judiciária
de Belém/PA, deferido pelo Juiz Federal que remeteu os autos ao Juízo Federal de Belém/PA,
tendo  este  com  baixa  na  distribuição  encaminhado  os  autos  ao  MPF  que  prosseguiu  nas
investigações naquele Estado. 3. Com o relatório conclusivo da autoridade policial, o Procurador
da República oficiante na PR/PA, a seu turno, reputou ser de atribuição da PR/GO, porque os
valores devolvidos teriam sido destinados à empresa localizada em Goiânia/GO, declinando a sua
atribuição  àquele  Estado.  4.  Suscitou  o  Membro  ministerial  oficiante  em Goiânia/GO,  conflito
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negativo de atribuições perante esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal. 4. Hipótese examinada que versa sobre legítimo conflito de atribuições entre Membros do
MPF,  pelo  que se  conhece da presente  remessa.  5.  No  mérito,  razão  assiste  ao  Procurador
suscitante. 6. O art. 70, caput, da Lei Penal Adjetiva dispõe que "a competência será, de regra,
determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em
que for praticado o último ato de execução.". 7. Na hipótese em apreço, deve-se considerar que a
obtenção indevida das vantagens ocorreu em Belém/PA (sob atribuição da PR/PA), pois ali houve
recebimento pela arrematante, por meio de depósito bancário, de valores a título de prêmio pelo
pagamento de preço mínimo ao produtor rural, vantagem essa obtida fraudulentamente e objeto
da investigação, consumando, assim, o delito naquele local. 8. Precedente do Superior Tribunal
de  Justiça  (CC  124.717/PR,  Rel.  Ministra  Alderita  Ramos  de  Oliveira  -  Desembargadora
Convocada  do  TJ/PE  -,  Terceira  Seção,  julgado  em  28/11/2012,  DJe  de  12/12/2012).  9.
Conhecimento do conflito negativo de atribuição. Atribuição da Procuradora suscitada, atuante na
PR/PA, para prosseguir no feito.

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

231. Processo: JF-AL-0000370-97.2016.4.05.8000-
PQSIG

Voto: 3455/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
ALAGOAS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, §3º) CONTRA O
INSS. MPF: ARQUIVAMENTO FUNDADO NA NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EM RAZÃO
DA  DECRETAÇÃO  DA  MITIGAÇÃO  DO  SIGILO  BANCÁRIO  PELO  JUÍZO  SEM  A
PARTICIPAÇÃO DO MPF. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C O ART. 62,
INC.  IV,  DA LC Nº  75/93).  INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS PELO MPF. PROSSEGUIMENTO
DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, do
delito previsto pelo art. 171, § 3º, do Código Penal, ante o recebimento de benefício previdenciário
após o óbito  do titular,  perlo período de 30/04/2005 a 30/04/2006,  com renovação de senha,
mudança de órgão pagador e alteração do meio de pagamento cartão magnético para conta
corrente,  não  havendo  representante  legal  ou  procurador  cadastrado  no  benefício.  2.  O
Procurador  da  República  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  tendo  em  vista  a  negativa  do
magistrado em anular os atos concessórios da medida cautelar de quebra do sigilo bancário do
titular  do  benefício  fraudado,  a  requerimento  da  autoridade  policial,  sem  a  participação  do
ministério público federal. 3. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62-
IV  da  LC n.  75/93.  4.  Representação  feita  pela  autoridade  policial  de  afastamento  do  sigilo
bancário das contas do titular do benefício, falecido. Existência de erro material na decisão que
deferiu a quebra que prejudicou a produção da prova pelas instituições bancárias. 5. Diante da
execução equivocada das diligências, foi possibilitado ao MPF refazer o pedido da autoridade
policial  e  requerer  correção,  mediante  nova  determinação  pelo  Juízo  aos  Bancos  que
movimentaram o benefício. Ausência de prejuízo às investigações e ao exercócio da ação penal
pelo MPF, vez que das requisições não resultaram qualquer informação relevante para a ação e
sendo a única prova demonstrada possível para apuração da autoria do delito. 6. Designação de
outro membro do MPF para dar prosseguimento à persecução penal.

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

232. Processo: JF-AM-0013266-33.2016.4.01.3200-
INQ

Voto: 3450/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: INQÚÉRITO POLICIAL.  ART.  28  DO CPP C/C O  ART.  62,  IV  DA LC Nº  75/93.  CRIME DE
ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171§3º). ARQUIVAMENTO FUNDADO NA PRESCRIÇÃO
VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato majorado, previsto no art. 171,
§3° do Código Penal. Saques indevidos de benefício previdenciário no período de 01/09/2006 a
31/01/2010,  por  autor  desconhecido,  após  o  óbito  do  benefíciário  ocorrido  em  16/09/2006,
gerando  um  prejuízo  ao  INSS,  no  valor  corrigido  em  09/12/2013  de  R$  21.568,70.  2.  O  il.
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  fundamento  na  prescrição
virtual  (em perspectiva).  3.  O Juiz Federal  discordou do arquivamento,  tendo em vista que a
aplicação  da  prescrição  pela  pena  em  perspectiva  carece  de  fundamentação  legal.  4.  Esta
Câmara de Coordenação e Revisão já consolidou o entendimento no sentido de ser "inadmissível
o  reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em
perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da
presunção  de  inocência"  (Enunciado  nº  28,  464ª  Sessão,  de  15/04/2009).  5.  Entendimento
sedimentado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  ao  editar  a  Súmula  nº  438,  publicada  em
13/05/2010, in verbis: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva  com  fundamento  em pena  hipotética,  independentemente  da  existência  ou  sorte  do
processo penal".  6.  Tendo em vista que o prazo prescricional da pena máxima abstratamente
cominada  ao  crime  em questão  ainda  não  foi  atingido,  injustificável  é  o  arquivamento  neste
momento. 7. Designação de outro membro do Parquet Federal para prosseguir na persecução
penal.

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

233. Processo: JF/MG-0001307-74.2017.4.01.3800-
INQ

Voto: 3461/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

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

234. Processo: JF/MG-0060204-37.2013.4.01.3800-
INQ

Voto: 3452/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

235. Processo: JF-PB-0000308-39.2016.4.05.8200-
TC

Voto: 3449/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DA PARAIBA

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

Ementa: Termo Circunstanciado. Possível prática do crime de desacato (CP, art. 331). Notícia de que a
investigada teria, no dia 26/01/2016, na sede da 61ª Zona Eleitoral de Bayeux/PB, desacatado a
Juíza  Eleitoral,  por  ocasião  do  recadastramento  eleitoral  biométrico,  tendo  em  vista  que  a
investigada encontrava-se com uma ficha guardando lugar na fila para seu esposo que chegaria
posteriormente, tendo sido repreendida pela magistrada que determinou que deixasse a fila por
não  admitir  essa  conduta,  sendo  recusada  pela  investigada  que  em  tom  exaltado  dirigiu  à
magistrada expressões deselegantes. Porisso teria sido acionada a presença de agentes policiais
que a encaminharam à Delegacia. O MPF requereu o arquivamento do feito por entender que a
imputação  pelo  crime  de  desacato  viola  o  artigo  13  da  Convenção  Interamericana  sobre  os
Direitos Humanos, por sua prevalência sobre os dispositivos do CP, consoante interpretação que
lhe deu a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Discordância da magistrada. Aplicação
do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Em análise às provas dos autos, bem como dos
depoimentos das testemunhas e alegações da investigada, denota-se a ocorrência, de fato, de
uma  forte  dicussão  entre  a  magistrada  e  a  investigada.  Primeiro  porque  a  magistrada  teria
entendido  que  a  investigada  estaria  aguardando  vez  na  fila  para  terceiros,  fato  não  aceito.
Segundo, a investigada, na verdade, aguardava a vez na fila para seu esposo, prática aceita e
muito utilizada pela sociedade em geral. Assim, diante da presença de várias pessoas houve certo
descontrole emocional,  considerando que foi afirmado pelo esposo da investigada tratar-se de
pessoa  muito  nervosa.  No  entanto,  a  atitude  e  uso  de  palavras  grosseiras  por  parte  da
investigada, não aparentou ter a finalidade de ultrajar, mas sim ocorridos em decorrência de sua
instabilidade emocional e as circunstâncias do momento, tanto que quando inquirida declarou-se
arrependida de sua conduta e portadora de problemas neurológicos. Falta de justa causa para
continuidade da persecução penal. Insistência no arquivamento, por motivo 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.

236. Processo: JF/PR/CAS-5010856-
32.2014.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3586/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  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 notícia de fato instaurada para
apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal, em virtude
da apreensão de mercadorias de origem estrangeira, iludindo o pagamento de tributos federais no
valor de R$ 1.742,08. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito
com base no princípio da insignificância. 3. O MM. Juiz Federal discordou das razões expendidas
pelo  órgão  ministerial  por  entender,  no caso,  inaplicável  o  princípio  da  insignificância,  ante  a
reiteração da conduta delitiva. 4. Notícia de reiteração da prática delitiva (registro de outros dois
procedimentos  administrativos  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

91/169



Ata da 677ª Sessão de Revisão                                                                                                                 PGR-00159431/2017

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.

237. Processo: JF/PR/CUR-5025183-
94.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 3707/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CP, ART. 157, § 2º, I E II. ROUBO EM DETRIMENTO DE AGÊNCIA DOS
CORREIOS. CPP, ART. 28. ARQUIVAMENTO PREMATURO. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar o crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CP, tendo
em vista o roubo praticado em detrimento da agência dos Correios de São José dos Pinhais/PR
no  dia  05/12/2013.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento,
considerando inexistir elementos suficientes de autoria delitiva. 3. O MM. Juiz Federal discordou
do arquivamento, entendendo necessário o aprofundamento das investigações. 4. Existência de
outras diligências tendentes à elucidação da autoria delitiva, sobretudo a realização de exame
grafotécnico sobre as inscrições apostas em envelopes deixados pelos assaltantes no local do
crime  e  padrões  gráficos  a  serem  fornecidos  por  um  cidadão  apontado  como  um  dos
responsáveis  pela  prática  do  crime.  5.  Prosseguimento  da  persecução  penal,  mostrando-se
prematuro o arquivamento deste inquérito policial. 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.

238. Processo: JFRJ/NTR-0500687-
83.2016.4.02.5102-INQ

Voto: 3706/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível tentativa do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Irregularidade no requerimento administrativo de benefício assistencial de amparo à pessoa idosa,
em virtude da não declaração pela requerente de que reside com seu cônjuge, o qual é titular de
benefício de aposentadoria por invalidez. Eventual não preenchimento de requisito de natureza
econômica  (renda  familiar  per  capita  seria  superior  a  "  do  salário  mínimo).  Promoção  de
arquivamento  fundada  na  ausência  de  tipicidade  da  conduta.  Discordância  do  Juiz  Federal.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. O INSS indeferiu o pedido formulado,
de modo que a requerente não chegou, efetivamente, a perceber nenhum valor a título de amparo
assistencial ao idoso. Entendimento jurisprudencial no sentido da inconstitucionalidade do § 3º do
art. 20 da Lei nº 8.742/93. Critério (renda mensal per capita) que não pode ser utilizado como
único paradigma para a constatação da miserabilidade social ou para fins de imputação penal.
Verossímeis  as  alegações  da  investigada  de  que  estaria  separada  de  fato  e  que  estaria
partilhando o mesmo lar com seu ex-marido por necessidade. Existência de elementos sólidos
para  se  concluir  que  o  benefício  em questão  não  é  manifestamente  indevido.  Materialidade
delitiva  não  evidenciada.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na persecução.  Insistência  no
arquivamento.

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

239. Processo: JFRS/SLI-5000596-
73.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 3754/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
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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$ 725,20. 2. A il. Procuradora 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, nos
últimos cinco anos). 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

240. Processo: JFRS/SLI-5003798-
92.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 3587/2017 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$ 2.710,12. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito com base no princípio da insignificância. 3. O MM. Juiz Federal discordou
das razões expendidas pelo órgão ministerial por entender, no caso, inaplicável o princípio da
insignificância, ante a reiteração da conduta delitiva. 4. Notícia de reiteração da prática delitiva
(registro  de  outros  dois  procedimentos  administrativos,  em  virtude  de  infração  de  mesma
natureza, nos últimos 5 anos). 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

241. Processo: JFRS/SLI-5004066-
49.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 3756/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO
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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$ 593,99. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito com base no princípio da insignificância. 3. O MM. Juiz Federal discordou
das razões expendidas pelo órgão ministerial por entender, no caso, inaplicável o princípio da
insignificância, ante a reiteração da conduta delitiva. 4. Notícia de reiteração da prática delitiva
(registro de outros procedimentos administrativos, com apreensão de mercadorias, ocorridos nos
últimos cinco anos). 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

242. Processo: JFRS/SLI-5004068-
19.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 3758/2017 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$ 908,18. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento com base no princípio da insignificância, haja vista a inexpressiva ofensa ao bem
jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).  3.  O  MM.  Juiz  Federal  discordou  das  razões  expendidas  pelo  órgão  ministerial  por
entender, no caso, inaplicável o princípio da insignificância, ante a reiteração da conduta delitiva.
4. Notícia de reiteração da prática delitiva (registro de outros procedimentos administrativos, com
apreensão  de  mercadorias,  ocorridos  nos  últimos  cinco  anos).  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

243. Processo: JF/SGO/PE-2009.83.04.000092-0-
INQ

Voto: 3755/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
SALGUEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso II) praticado em
desfavor de agência da Caixa Econômica Federal localizada no município de Salgueiro/PE, por
meio de equipamento popularmente conhecido como "chupa -cabra". 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

244. Processo: JF-SOR-0006521-80.2016.4.03.6110-
INQ

Voto: 3705/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Eventual irregularidade na concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Promoção de
arquivamento  fundada  na  ausência  de  elementos  que  permitam  o  prosseguimento  da
investigação. Discordância da Juíza Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº
75/93. Não há elementos que indiquem que o investigado prestou informações falsas ou omitiu
fatos para o recebimento da aposentadoria. Possível  erro administrativo.  Materialidade delitiva
não evidenciada. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

245. Processo: JF-SOR-0007532-86.2012.4.03.6110-
INQ

Voto: 3572/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI  Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA.  CPP,  ART.  28.  CONDUTA
TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos
da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 03 (três) sementes de maconha (Cannabis
Sativa Linneu), oriundas do exterior. 2. O il. Procurador da República oficiante entendeu que a
conduta  apurada  configura,  em  tese,  o  crime  de  contrabando.  Entretanto,  promoveu  o
arquivamento dos autos com base no princípio da insignificância. 3. O MM. Juiz Federal discordou
da  aplicação  do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de  contrabando  por  entender  que  o
comportamento atribuído se mostrou suficiente para caracterizar o tráfico, tendo em vista que o
bem tutelado não diz respeito à preservação da ordem tributária, mas a outras questões, como a
da saúde pública. 4. A conduta do investigado se amolda ao art. 33, § 1º, I da Lei nº 11.343/06,
diante da importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente.
Precedente  STJ  (AgRg  no  Resp  1442224/SP,  Rel.  Min.  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, Dje 13/06/2016). 5. A conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de
tipicidade formal, que será devidamente avaliada na instrução processual. 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. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

246. Processo: JF/SP-0013610-43.2013.4.03.6181- Voto: 3464/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
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INQ SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI  Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA.  CPP,  ART.  28.  CONDUTA
TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos
da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 09 (nove) sementes de maconha (Cannabis
Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  dos  autos  com  base  na  insignificância  penal  ou  atipicidade  da  conduta  em
apuração.  3.  A  Juíza  Federal  discordou  da  manifestação  ministerial,  por  entender  que  as
sementes, ainda que em pequena quantidade, constituem matéria-prima para a produção, em
maior volume, da substância entorpecente, o que configuraria, em tese, o crime do art. 33, I, da
Lei nº 11.343/2006. 4. A conduta do investigado se amolda ao art. 33, § 1º, I da Lei nº 11.343/06,
diante da importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente.
Precedente  STJ  (AgRg  no  Resp  1442224/SP,  Rel.  Min.  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, Dje 13/06/2016). 5. Independentemente de a importação das sementes ter sido para
consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da substância entorpecente, a conduta do
investigado reveste-se de potencialidade lesiva e  de  tipicidade formal,  que será  devidamente
avaliada na instrução processual.  6. Designação de outro membro para dar prosseguimento à
persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

247. Processo: 1.21.000.002187/2015-95 Voto: 3711/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CORUMBA-MS

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES
ENTRE MEMBROS DO MPF. SUPOSTO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ATRIBUIÇÃO DA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MATO GROSSO DO SUL. 1. Procedimento Investigatório
Criminal instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira " RIF, encaminhado pelo COAF,
comunicando  a  suposta  prática  do  crime  tipificado  no  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98,  haja  vista
movimentações financeiras atípicas por parte de determinada pessoa jurídica. 2. O il. Procurador
da República oficiante na PR/MS declinou da atribuição à Procuradoria da República no município
de Corumbá/MS, tendo em vista a notícia de que os valores movimentados tiveram origem em
contratos de obras com a Prefeitura  do referido município.  3.  A il.  Procuradora da República
atuante na PRM " Corumbá discordou do declínio, considerando que as investigações são de
atribuição do órgão do MPF que atua perante a 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS, a qual
detém  competência  exclusiva  para  processar  e  julgar  os  crimes  de  lavagem  de  dinheiro,  e
suscitou  o  presente  conflito  negativo  de  atribuições.  4.  Conforme  o  Provimento  nº  275,  de
11/10/2005,  do  Conselho  da  Justiça  Federal  da  Terceira  Região,  o  Juízo  especializado  para
apuração dos crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou ocultação de bens,
direitos e valores é a 3ª Vara Federal de Campo Grande. Assim, a atribuição para análise do caso
é da Procuradoria da República dessa localidade. 5. Assiste razão à Procuradora da República
suscitante  ao  afirmar  que:  "o  declínio  de  atribuição  operado  em  favor  da  Procuradoria  de
Corumbá, às fls. 07/08, não promoveu explicitamente o arquivamento das investigações sobre os
delitos de lavagem de capitais, e tampouco foi o caso de desmembramento da investigação, com
declínio a esta Procuradoria para apurar crimes antecedentes, havendo somente referência ao
dado de que os valores movimentados tiveram origem em contrato de obras com a Prefeitura de
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Corumbá". 6. Fixação da atribuição da PR/MS.

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.

248. Processo: DPF/ILS/BA-0047/2015-INQ Voto: 3714/2017 Origem: SUBJUR/PRM-BA - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/ILHÉUS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI  Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  CONDUTA  TÍPICA  E
ANTIJURÍDICA  DE  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos da Lei
n°  11.343/2006,  tendo  em  vista  a  apreensão  de  25  (vinte  e  cinco)  sementes  de  maconha
(Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  A il.  Procuradora  da  República  oficiante
promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  considerando que os fatos
configuram o crime previsto no art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/2006. 3. A conduta da investigada se
amolda ao art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06, diante da importação de insumo ou matéria-prima
para a produção/confecção do entorpecente. Precedente STJ (AgRg no Resp 1442224/SP, Rel.
Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Dje 13/06/2016). 4. Independentemente de a
importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da
substância  entorpecente,  a  conduta  do  investigado  reveste-se  de  potencialidade  lesiva  e  de
tipicidade formal, que será devidamente avaliada na instrução processual. 5. Somente o regular
desenvolvimento da instrução probatória nos autos de ação penal será capaz de apontar a real
finalidade da importação das sementes, não se podendo presumir, neste momento da persecução
penal, que o foram para consumo próprio. 6. Não homologação do declínio e designação de outro
membro 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.

249. Processo: 1.23.007.000073/2016-57 Voto: 3712/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  ESTELIONATO
CONTRA  O  INSS.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento
Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação apresentada por particular à Sala de
Atendimento ao Cidadão, comunicando que o pagamento de sua aposentadoria foi suspenso pelo
INSS  ante  indícios  de  fraude,  uma  vez  que  terceiro  teria  efetuado  saques  do  benefício  no
município  de  Timon/MA.  2.  A il.  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de
atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual,  considerando  que  inexiste  prejuízo  sofrido  pela
autarquia previdenciária. 3. Consta informação do INSS de que "Foi instaurado um procedimento
administrativo nº 36189000032201596, na cidade de Timon do Maranhão, para apurar o caso,
pois existe um outro cidadão que possui os mesmos documentos do senhor F. A. afirmando que é
o titular do mesmo benefício em questão". 4. Possibilidade da prática do crime de estelionato
contra a Previdência Social, mediante a apresentação de documentos falsos, cuja atribuição é do
Ministério Público Federal. 5. Não homologação do declínio e designação de outro membro 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
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Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

250. Processo: 1.29.000.000231/2017-04 Voto: 3715/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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 para apurar o crime de estelionato, haja vista a suposta realização de
dois saques irregulares em conta mantida na Caixa Econômica Federal " CEF. 2. O il. Procurador
da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  por  entender  que  não  existe  na
narrativa nenhuma das hipóteses ensejadoras da competência da Justiça Federal, tendo em vista
a notícia de que não houve prejuízo à instituição bancária. 3. Considerando que a suposta fraude
teria sido praticada através de uma conta da CEF, evidencia-se latente prejuízo à empresa pública
federal,  uma vez que, constatada eventual irregularidade nos saques,  os valores deverão ser
restituídos ao correntista. Ademais, a prática criminosa ora investigada atinge a credibilidade dos
serviços prestados pela Caixa. 4. 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.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

251. Processo: 1.29.000.000910/2017-75 Voto: 3713/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista
(CP, art. 203) em detrimento de alguns trabalhadores. Suspeita de que representantes de pessoas
jurídicas estariam coagindo seus funcionários a ajuizarem ações trabalhistas com objetivo de não
reconhecer os vínculos de trabalho, mediante acordo, eximindo os empregadores das obrigações
trabalhistas  devidas.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).
Ressalvando o ponto de vista pessoal, já reiteradamente manifestado de que o crime do art. 203
do CP é da atribuição do Ministério Público Federal somente quando demonstrada lesão a direito
dos trabalhadores coletivamente considerados ou à organização geral do trabalho (e.g., processo
nº  1.30.001.003963/2015-55,  640ª  Sessão,  de  04/04/2016),  acompanho  o  entendimento
majoritário dos membros da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão segundo o precedente nº
1.13.000.000418/2016-89,  da  655ª  Sessão de  Revisão,  de  08/08/2016.  Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

252. Processo: DPF/AGA/TO-00159/2016-INQ Voto: 3628/2017 Origem: GABPRM1-EFS - ERON 
FREIRE DOS SANTOS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Particular  teria  apresentado  a  Policiais  Rodoviários  Federais  Certificado  de
Registro e Licenciamento de Veículo " CRLV com sinais de adulteração. 1) Uso de documento
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falso  (CP,  art.  304).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após  diligências,
constatou-se que a pessoa que apresentou o documento não tinha ciência do falso. O proprietário
do veículo, que estava dormindo dentro do carro no momento da abordagem, confirmou ter sido o
responsável pela alteração do documento e que o motorista nada sabia sobre a contrafação.
Homologação do arquivamento. 2) Falsificação de documento público (CP, art. 297). 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

253. Processo: DPF-UDI-00065/2017-INQ Voto: 3680/2017 Origem: GABPRM1-PWPJ - 
POLYANA WASHINGTON DE 
PAIVA JEHA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Pessoa jurídica estaria oferecendo
cursos de graduação e pós-graduação no município de Patos de Minas/MG sem o devido registro
perante o Ministério da Educação " MEC. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da
2ª CCR). Eventual crime praticado contra 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.  Precedente da 2ª  CCR:  NF nº  1.24.000.001365/2015-59,  626ª  Sessão de Revisão,  de
31/08/2015, unânime. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

254. Processo: SR/DPF/PA-00057/2014-INQ Voto: 3643/2017 Origem: GABPR8-MABP - MELIZA 
ALVES BARBOSA PESSOA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Relatório de
Inteligência Financeira " RIF, encaminhado pelo COAF, comunicando movimentações financeiras
atípicas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conforme dispõe o art.
2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será
da  competência  da  Justiça  Federal  quando  praticado  contra  o  sistema financeiro  e  a  ordem
econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for
de competência da Justiça Federal (CC 113.359/RJ, Rel.  Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 05/06/2013).  Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,  serviços ou
interesse da União ou de suas entidades. Hipótese em que os elementos iniciais evidenciam a
ocorrência de crimes antecedentes de competência estadual (roubo e tráfico interno de drogas).
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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

255. Processo: 1.14.007.000619/2016-89 Voto: 3641/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
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VIT. CONQUISTA- BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Falsificação  de  diplomas de  cursos  de  mestrado  e  doutorado  supostamente
emitidos por instituição de ensino estrangeira. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32 da 2ª CCR). Eventual crime praticado em detrimento da instituição de ensino e contratantes.
Inexistência de lesão direta 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

256. Processo: 1.14.008.000001/2017-90 Voto: 3638/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de que estagiário do curso de
Direito estaria recebendo comissões por obrigar beneficiários do INSS a realizarem empréstimos
bancários  em  determinadas  instituições  financeiras.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Eventual  crime  praticado  em  detrimento  de  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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

257. Processo: 1.15.000.000615/2017-12 Voto: 3734/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Noticiante comunica a existência de
fraude  em  empréstimo  feito  perante  sociedade  de  economia  mista.  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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

258. Processo: 1.17.002.000049/2017-46 Voto: 3729/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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 denunciação caluniosa (CP, art. 339). Relato de que alegações caluniosas dos crimes de
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furto e dano deram causa a processo criminal na 4ª Vara de Colatina/ES. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

259. Processo: 1.17.003.000069/2017-15 Voto: 3736/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO MATEUS-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) entre particulares. Pagamento de R$
50,00 por determinado serviço sem a devida contraprestação. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

260. Processo: 1.19.001.000024/2017-88 Voto: 3731/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsificação de documento público (CP, art. 297). Apreensão de
certidão de nascimento falsa. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).
Documento  expedido  por  delegatário  privado  e  fiscalizado  pela  Corregedoria  do  Tribunal  de
Justiça  Estadual.  Inexistência  de  lesão  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
autarquias  ou  empresas  públicas.  Falta  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.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

261. Processo: 1.19.005.000046/2017-16 Voto: 3747/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BALSAS-MA

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 omissão de socorro (CP, art. 135) ocorrido no hospital público de Sucupira do Norte/MA.
Conduta atribuída a médico de plantão que teria deixado de encaminhar paciente a um hospital
que disponibilizasse tratamento adequado ao caso. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª  CCR).  Inexistência  de circunstância  que denote lesão direta a bens,  serviços ou
interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

262. Processo: 1.20.005.000027/2017-61 Voto: 3646/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de tráfico  de drogas (Lei  nº  11.343/06,  art.  33)  praticado em
determinado bairro de Rondonópolis/MT. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da
2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade na conduta. Circunstâncias fáticas que não
apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a
atribuição do Ministério Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

263. Processo: 1.22.004.000133/2017-80 Voto: 3639/2017 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 estelionato (CP, art. 171) entre particulares. Suposta cobrança
abusiva de honorários advocatícios. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

264. Processo: 1.22.010.000095/2017-86 Voto: 3633/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IPATINGA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Particular
estaria sofrendo ameaças e tortura psicológica por parte de membros de determinada família.
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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

265. Processo: 1.22.023.000012/2017-18 Voto: 3733/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TEÓFILO OTONI-MG

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Eventual fraude ao seguro DPVAT. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesse da União ou de suas
entidades.  Prejuízo  suportado  pelas  sociedades  seguradoras  conveniadas  responsáveis  pelo
pagamento. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedentes  da  2ª  CCR  (Procedimento  n°
1.00.000.001560/2013-59,  Voto n° 5113/2014, 601ª Sessão de Revisão,  25/7/2014) e do STJ,
Terceira Seção (CC nº 39.801/SP, DJ 1/2/2005 e CC nº 47.745/PB, DJ 30/3/2005). Homologação
do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

266. Processo: 1.22.024.000061/2017-32 Voto: 3645/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime de
roubo (CP, art. 157) contra particular, ocorrido na área externa da Universidade Federal de Viçosa.
Dois homens armados anunciaram assalto e levaram o carro e o celular da vítima. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

267. Processo: 1.23.001.000315/2017-43 Voto: 3635/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Suposta fraude na obtenção de empréstimo
consignado, perante instituição financeira privada, em nome de segurado do INSS. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios acerca da participação
de  servidor  público  na  prática  delitiva.  Prejuízo  suportado  unicamente  pelo  particular  e  pela
instituição financeira que concedeu o empréstimo. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de
suas entidades.  Precedentes  STJ "  Terceira  Seção:  CC 115.646/RS,  DJe  21/05/2014;  CC nº
125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência de elementos, até o
momento, de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

268. Processo: 1.25.000.000629/2017-81 Voto: 3637/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pela 7ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR,
comunicando a suposta prática dos crimes de falsificação de documento público e estelionato por
parte  de empregado de empresa privada.  Relato  de que o funcionário,  mediante  acesso aos
sistemas internos da empresa, teria falsificado duas atas de audiência da Justiça do Trabalho,
colocando os nomes de sua esposa e mãe de seu filho como advogadas titulares das contas para
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depósito dos valores oriundos dos acordos trabalhistas.  Fraude que foi  descoberta pelo setor
financeiro da pessoa jurídica. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). O
caso é de absorção do delito do art. 297 pelo crime do art. 171, ambos do CP, já que as atas de
audiência  foram confeccionadas pelo  investigado com intuito  único  de obter,  para  si  ou para
outrem,  vantagem patrimonial  ilícita  em detrimento  da  empresa.  Falsificação  que  não  trouxe
qualquer  prejuízo  à  Justiça  do Trabalho,  não existindo,  portanto,  ofensa  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.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

269. Processo: 1.25.000.000704/2017-12 Voto: 3743/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de lesão corporal (CP, art. 129). Representação formulada perante
a Sala de Atendimento ao Cidadão. Noticiante relata que foi agredida por particular. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de circunstância que denote lesão direta a bens, serviços
ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

270. Processo: 1.25.005.000003/2017-25 Voto: 3636/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LONDRINA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Suposta fraude na obtenção de empréstimos
consignados,  perante  instituições  financeiras  privadas,  em  nome  de  segurados  do  INSS,
residentes em uma reserva indígena. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR). Ausência de indícios acerca da participação de servidor público na prática delitiva. Prejuízo
suportado unicamente pelas pessoas físicas e pelas instituições financeiras que concederam os
empréstimos. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes STJ "
Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº
100.725/RS,  DJe  20/05/2010.  Ademais,  os  fatos  não  dizem respeito  à  disputa  sobre  direitos
indígenas.  Ausência  de  elementos,  até  o  momento,  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

271. Processo: 1.26.000.000980/2017-35 Voto: 3741/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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. Suposta prática do crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3º) entre particulares. 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
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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.

272. Processo: 1.28.000.000333/2017-59 Voto: 3749/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto esquema de pirâmide financeira, via internet. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

273. Processo: 1.29.008.000183/2017-76 Voto: 3727/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  dano  (CP,  art.  163).  Relato  de  que  cabos  de  torre  de
transmissão de rádio foram cortados, situação que deu causa a interrupção da transmissão da
emissora. 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

274. Processo: 1.30.001.000017/2017-19 Voto: 3640/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de extorsão (CP, art. 158). Relato de que determinada conta da
Caixa Econômica Federal teria sido utilizada para movimentação de valores oriundos de golpe
aplicado  contra  particular.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  CEF,  uma  vez  que  a  referida
empresa pública federal foi utilizada somente para a movimentação dos valores supostamente
indevidos. Precedente da 2ª CCR (NF nº 1.17.000.002274/2015-75, 632ª Sessão, de 23/11/2015,
unânime). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

275. Processo: 1.30.001.001258/2017-85 Voto: 3725/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão.
Suposto  crime  de  calúnia  (CP,  art.  138)  praticado  entre  particulares.  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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

276. Processo: 1.30.001.001486/2017-55 Voto: 3739/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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.  Crimes  de  injúria  e  lesão  corporal  entre  particulares,  praticados,  em tese,  durante
programa  de  televisão.  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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

277. Processo: 1.30.017.000205/2017-78 Voto: 3683/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de estelionato  (CP,  art.  171).  Instituições de ensino  privadas
estariam oferecendo cursos de graduação e pós-graduação no Estado do Rio de Janeiro sem
autorização do Ministério da Educação " MEC. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32  da  2ª  CCR).  Eventual  crime  praticado  contra  particulares.  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. Precedente da 2ª CCR: NF nº 1.24.000.001365/2015-59, 626ª
Sessão de Revisão,  de 31/08/2015,  unânime.  Homologação do declínio  ao Ministério  Público
Estadual.

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

278. Processo: 1.30.020.000136/2017-43 Voto: 3745/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta
prática do crime de maus-tratos contra idosa. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da 2ª CCR). Eventual crime ocorrido 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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

279. Processo: 1.31.002.000005/2017-47 Voto: 3644/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Encaminhamento  de  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais.  Particular  foi
surpreendido por policiais militares tentando exportar clandestinamente uma motocicleta. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Fatos narrados que foram objeto de
investigação  do  Inquérito  Policial  nº  0118/2016-4-DPF/GMI/RO,  no  qual  foi  declarada  a
incompetência  da  Justiça  Federal  para  julgar  o  delito,  classificado  posteriormente  como
receptação (CP, art. 180), com baixa para o juízo estadual no dia 13/09/2016. Necessidade de
remessa dos presentes autos à Justiça Estadual. 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.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

280. Processo: 1.33.008.000528/2016-88 Voto: 3750/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta violação de correspondência e subtração do bem que nela deveria estar
(celular).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Informações dos
Correios de que, do ponto de vista operacional, o serviço foi cumprido dentro da regularidade, e
que a empresa remetente assumiu a responsabilidade pelo incidente.  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).  Participou  da  votação  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

281. Processo: 1.34.009.000144/2017-07 Voto: 3737/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PRES. PRUDENTE-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Suposta obtenção fraudulenta de
empréstimo, via telefone, perante instituição financeira privada. 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
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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.

282. Processo: 1.34.021.000008/2017-41 Voto: 3752/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática do crime previsto no art.  273,  §1°-B,  I,  do CP. Autuação da
pessoa jurídica investigada por divulgar produtos sem registro no órgão competente " ANVISA.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta.  Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Não há elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

283. Processo: 1.34.026.000027/2017-27 Voto: 3634/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ASSIS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Advogado teria
se  apropriado  indevidamente  de  valores  pertencentes  a  seu  cliente.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo ao patrimônio de particular. Inexistência de lesão
a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução. Precedente da 2ª CCR
(Procedimento nº 1.23.000.001748/2013-01, 617ª Sessão, de 6/4/2015, unânime). Homologação
do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

284. Processo: 1.17.000.001897/2016-10 Voto: 3627/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de Fato  autuada para  apurar  supostos  crimes falimentares  e  ilícitos  fiscais.  Empresa
privada, no decurso de recuperação judicial, teria utilizado indevidamente o nome de determinada
pessoa física para acobertar certos valores, causando prejuízo aos credores. 1) Crime contra a
ordem tributária (Lei nº 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 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. 2) Crimes falimentares. 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. Precedente do STJ (CC 148.110/MG, Terceira Seção,
DJe 13/12/2016). 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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285. Processo: 1.23.000.001271/2016-06 Voto: 3630/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Pessoas jurídicas estariam utilizando indevidamente programa de computador
pertencente a uma empresa privada. O il. Promotor de Justiça entendeu pela remessa dos autos
ao  Ministério  Público  Federal,  uma  vez  que  o  programa estaria  sendo utilizado  em diversos
países. O il. Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual, aduzindo que a conduta ora investigada não se insere entre as atribuições do
MPF.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Assiste  razão  ao  Procurador  da
República ao entender que a possível transnacionalidade só atrairia a competência federal se o
crime estivesse previsto em tratado ou convenção internacional, conforme art. 109, V, da CF, o
que não ocorre no caso dos autos. Caracterização de conflito de atribuições entre o MPF e o
MPE, a ser dirimido pelo Procurador-Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da
Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nºs
1585,1672,1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da
República.

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

286. Processo: 1.25.000.000547/2017-37 Voto: 3723/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o
noticiante que empresa privada estaria cobrando taxas abusivas de condôminos e que não estaria
recolhendo imposto de renda sobre os respectivos valores. 1) Crime contra ordem tributária (Lei nº
8.137/90, art. 1º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de registros de
processos administrativos relacionados à prática de redução ou supressão tributária. Inexistência
de crédito tributário definitivamente constituído em relação ao fato. Natureza material do delito.
Súmula Vinculante nº 24 do STF. Ausência de justa causa, no momento, para continuidade da
persecução penal.  Homologação do arquivamento. 2) Cobranças indevidas.  Possível  crime de
estelionato  (CP,  art.  171).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).
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.  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

287. Processo: DPF/AC-00157/2014-INQ Voto: 3674/2017 Origem: GABPR5-MRSG - MARCIO
ROGERIO DA SILVA GARCIA

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

Ementa: Inquérito Policial. Relato de que algumas pessoas estariam impedindo a prestação de serviços
públicos de  saúde à comunidade indígena do Polo  Base de Pauini/AM,  além do extravio  de
medicamentos,  uso  indevido  de  bens  públicos  e  danos  ao  patrimônio  público.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não houve a comprovação da prática dos
delitos noticiados. Materialidade delitiva não evidenciada. 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.

288. Processo: DPF/MS-0503/2015-INQ Voto: 3709/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º),
haja  vista  que  o  investigado  foi  denunciado  por  integrar,  em tese,  organização  criminosa  no
âmbito  do  INCRA/MS  e  que,  no  período  de  2007  a  2009,  teria  cobrado  propina  pela
comercialização e regularização de lotes de reforma agrária. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Após a realização de diversas diligências, não se vislumbrou qualquer indício
de ocultação de patrimônio ou de lavagem de dinheiro por parte do investigado. Ausência de
suporte probatório mínimo. Não restou evidenciada a prática de qualquer crime previsto na Lei nº
9.613/98. 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.

289. Processo: DPF/PHB/PI-00105/2016-INQ Voto: 3699/2017 Origem: SJUR/PRM-PI - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/PARNAÍBA-PI

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

Ementa: Inquérito Policial.  Particular teria falsificado a assinatura de sua genitora em duas declarações
(uma no sentido de que não possuía CTPS, e outra informando que não era titular de conta
bancária) e apresentado tais documentos no momento de sua matrícula no curso de ciências
biológicas na Universidade Federal do Piauí. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Constatação  de  que  os  documentos  foram  falsificados  tão  somente  no  que  diz  respeito  à
assinatura. Alegação do investigado de que, em razão de sua genitora residir em outro Estado,
não  haveria  tempo  hábil  para  recolhimento  da  assinatura  antes  do  término  do  prazo  para
realização da matrícula. Trata-se de família de parcos recursos. Ausência de potencialidade lesiva
nos documentos apresentados. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

290. Processo: DPF/PHB/PI-00179/2015-INQ Voto: 3675/2017 Origem: SJUR/PRM-PI - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/PARNAÍBA-PI

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP. Suposto recebimento
indevido  de  pensão  por  morte.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após
diligências,  não se constatou qualquer irregularidade na concessão do 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

291. Processo: JF/MOC-INQ-0006367-
41.2016.4.01.3807

Voto: 3721/2017 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/MONTES CLAROS

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime descrito no art. 328 do CP. Suposta cobrança
ilegal de dívidas entre particulares, mediante a utilização de pessoa interposta, que se fez passar
por policial federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime de usurpação de
função pública não caracterizado, pois, no caso, não há informação de que o investigado tenha
praticado  ato  que  caracterize  atribuições  inerentes  ao  serviço  público  de  um policial  federal.
Necessidade de que haja efetivamente a prática de atos de ofício para se configurar o crime do
art. 328 do CP. Precedente do STJ (RHC 20.818/AC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ
03/09/2007). Homologação do 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.

292. Processo: SRPF-AP-00428/2016-INQ Voto: 3753/2017 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA 
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta tentativa  do  crime de furto  qualificado em desfavor  de agência  da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

293. Processo: SR/PF/CE-01071/2014-INQ Voto: 3625/2017 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), praticado,
em tese, por representantes de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Após  diligências,  ficou  constatado  que,  entre  2006  a  2010,  não  ocorreram  os  devidos
recolhimentos  dos  débitos  tributários  devido  a  grande  dificuldade  financeira  da  empresa  no
período investigado. Apresentação de documentação comprobatória das dificuldades financeiras
enfrentadas pela empresa. Investigado chegou a liquidar seu patrimônio pessoal na tentativa de
pagar as dívidas. Subsidiariedade do Direito Penal. 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.

294. Processo: 1.00.000.003935/2017-49 Voto: 3716/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento instaurado para apurar possível crime descrito no art. 19 da Lei nº 7.492/86 por
alguns  beneficiários do Programa Nacional  de Crédito  Fundiário  "  PNCF de um determinado
assentamento.  Promoção de arquivamento  em relação a dois  investigados,  tendo  em vista  a
ausência de elementos que indiquem a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional.
Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, verifica-se que inexiste, por ora, qualquer
irregularidade  praticada  pelos  dois  beneficiários.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.
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.

295. Processo: 1.00.000.005993/2017-15 Voto: 3704/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar  possível  crime de desacato (CP, art.  331).
Representante de partido político teria desrespeitado servidor do Cartório Eleitoral de Boquim/SE,
chamando-o de "moleque",  bem como teria deixado o servidor falando sozinho. Promoção de
arquivamento fundada na ausência de comprovação da materialidade delitiva. Discordância do
Juiz  Federal.  Aplicação  do  art.  28  do  CPP c/c  art.  62,  IV,  da  LC nº  75/93.  Constatação  da
existência de certa animosidade entre os envolvidos. Palavra grosseira que teria sido proferida em
momento  de  discussão  sobre  possíveis  telefonemas  realizados  pelo  servidor  ao  investigado.
Mínima ofensividade da conduta.  Subsidiariedade do Direito Penal.  Falta de justa causa para
prosseguir na persecução. Insistência no arquivamento.

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

296. Processo: 1.10.001.000182/2016-82 Voto: 3316/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de estelionato na modalidade tentada (CP, art. 171, § 3º c/c art.
14, II).  Envio de cópia integral de ação ajuizada por beneficiária em face do INSS, deduzindo
pleito no sentido de obter salário-maternidade na condição de trabalhadora rural, posto que ao
requerer o benefício teve seu pedido negado pelo INSS por falta de comprovação do período de
carência  na  qualidade  de  segurado  especial.  Buscou  a  tutela  judicial  acreditando  ter
implementada  a  condição  de  trabalhadora  rural.  Restou  evidente  que  a  autora  não  exerceu
atividade  rural  na  condição  de  segurada  especial,  em  razão  de  ter  afirmado  em  Juízo  que
trabalhou apenas nos dois primeiros meses de gravidez como doméstica e, ainda, que nunca
trabalhou na agricultura, sendo julgado improcedente seu pedido. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). No plano judicial embora presentes as elementares típicas do delito descrito no
art. 171 do Código Penal, esses fatos, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, não
são considerados penalmente típicos. Não se admite a prática do delito de estelionato por meio do
ajuizamento de ações judiciais, porquanto se subentende que é possível ao magistrado, pelas
vias  ordinárias,  constatar  a  fraude  durante  o  curso  do  processo.  Precedente  do  STJ:  (REsp
1101914/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/03/2012, DJe
21/03/2012)1. No âmbito administrativo o INSS indeferiu a concessão do benefício, porquanto a
investigada  não  apresentou  documentação  suficiente  para  comprovação  da  atividade  rural.  A
declaração  de  exercício  de  atividade  rural  apresentada,  não  detinha  qualquer  potencialidade
lesiva para efeito da tentativa do crime de estelionato. Além de não ser imprescindível para a
concessão  do  benefício,  requer  homologação  pelo  INSS.  Mesmo  que  homologada,  para
comprovação do exercício da atividade rural, a declaração necessita de corroboração por início de
prova material e entrevista do segurado, sob pena de não constituir prova plena do exercício da
atividade rural. Logo, a declaração apresentada ao INSS pela investigada não tinha o condão de,
por si só, criar obrigação relacionada a fato juridicamente relevante, não restando caracterizada a
tentativa do delito de estelionato, tampouco do crime de falsidade ideológica (crime-meio). Por fim,
o  diligente  membro  ministerial,  visando  melhor  elucidar  essa  situação  e  eventuais  medidas
mitigadoras, determinou a instauração de inquérito civil, tendo por objeto "apurar as metodologias
de elaboração de declarações de exercício de atividade rural, expedidas pelos Sindicatos Rurais
da  região  do  Vale  do  Juruá".  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

297. Processo: 1.12.000.001063/2016-82 Voto: 3671/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Narra o noticiante que teria visto duas pessoas em uma motocicleta jogarem um
objeto  suspeito,  possivelmente  contendo  armas,  em  uma  ponte  localizada  no  município  de
Oiapoque/AP. Após, um forgão branco, com a placa encoberta, teria recolhido o material e seguido
viagem para Guiana Francesa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Manifestação
genérica. Após diligências, não restaram comprovados os fatos noticiados. Ausência de elementos
mínimos acerca de qualquer 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

298. Processo: 1.14.000.003468/2016-81 Voto: 3740/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação previdenciária (CP, art. 337-A,
inc. III). Empresa privada teria preenchido incorretamente a Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social "  GFIP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).
Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído em relação ao fato. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

299. Processo: 1.14.008.000065/2017-91 Voto: 3626/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), praticado,
em tese, por representante do município de Dário Meira/BA, que teria descontado do salário de
servidora  pública  valores  referentes  às  contribuições  previdenciárias  e  não  teria  efetuado  o
repasse para a Previdência Social, durante o período de 24/05/1993 a 20/01/1998. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima cominada em abstrato de 05 (cinco) anos de
reclusão.  Prazo prescricional  de 12 anos (CP, art.  109,  III).  Prescrição da pretensão punitiva.
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

300. Processo: 1.15.000.000245/2017-13 Voto: 3717/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.
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Solicitação de instauração de incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal,
nos termos do art.  109,  §  5º,  da CF.  Narra  o  noticiante  possível  prática de comportamentos
suspeitos por parte de diretora de secretaria de determinada Vara de Família, bem como por parte
de promotores, juízes, defensores e membros da OAB/CE que atuam/atuaram em processos de
seu interesse no âmbito da Justiça Estadual, uma vez que estariam causando uma privação dos
seus direitos de livre acesso à Justiça, de ver o filho, ao contraditório e ampla defesa. Promoção
de arquivamento. Apresentação de recurso pelo representante. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Manifestação  genérica,  sem  o  detalhamento  mínimo  necessário  à  caracterização  dos  fatos
criminosos. Não há elementos que possibilitem a instauração do incidente de deslocamento de
competência. Recurso que não trouxe informações que possam alterar os motivos que levaram ao
arquivamento. Homologação.

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.

301. Processo: 1.15.000.000541/2017-14 Voto: 3686/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar o crime de falsificação de documento público (CP, art. 297).
Possível descrição irregular constante em Laudo Técnico, acompanhado de Perfil Profissiográfico
Previdenciário " PPP, emitido por empresa que atua na área de segurança, uma vez que estaria
constando  intensidade  de  ruído  incompatível  com  a  profissiografia  de  vigilante.  Informação
verificada  durante  avaliação  médico  pericial  no  processo  de  aposentadoria  especial  de
determinado  trabalhador.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Descrição  de
exposição de ruído no valor de 86 dB. Porém, o laudo não informou onde seria o local de trabalho.
Apesar de as informações prestadas no referido laudo estarem incompletas, quando da ausência
de informações a respeito do setor de trabalho ou empresa em particular na qual estava sendo
realizado o exercício profissional, não se vislumbra ser esse fato o bastante para iniciar-se uma
ação penal. Ausência de qualquer prejuízo em detrimento do INSS. Mero conflito de informações
no âmbito administrativo. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

302. Processo: 1.16.000.000250/2017-81 Voto: 3735/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação apresentada à Sala de
Atendimento  ao  Cidadão.  Suposta  prática  de  fraude  envolvendo  a  Loteria  Federal  da  Caixa
Econômica Federal, devido a repetição de números em dois sorteios subsequentes. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Regulamento da Loteria Federal prevê a possibilidade
de  repetição  de  número  sorteado  em  uma  mesma  extração.  Inexistência  de  indícios  de
ilegalidade.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  criminal.
Homologação do arquivamento.

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

303. Processo: 1.16.000.000920/2017-69 Voto: 3759/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, II) praticado contra funcionário da
Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  -  EBCT  durante  entrega  de  correspondências.
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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

304. Processo: 1.17.000.000503/2017-89 Voto: 3702/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  notícia-crime  anônima.  Relato  de  que  particular  estaria
fraudando o programa federal Minha Casa Minha Vida. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Após diligências realizadas pela Polícia Federal, não foi encontrado qualquer indício
de irregularidade. 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.

305. Processo: 1.19.000.002018/2016-94 Voto: 3694/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão do MPF, por servidora do municipal, na qual comunica a prática, em tese, do crime de
apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) por parte da Prefeitura de Santa Rita/MA, das
contribuições  previdenciárias  descontadas  em  sua  folha  de  pagamentos.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Delegacia da Receita Federal do Brasil informou que o
município representado fora previamente submetido a ação fiscal cujo objeto compreendeu os
exercícios financeiros de 2013 e 2014, resultando na lavratura de diversos autos de infração e de
representação  fiscal  para  fins  penais.  Quanto  aos  exercícios  financeiros  albergados por  este
apuratório,  o  fisco  limitou-se  a  comunicar  que os  exercícios  de 2015 e 2016 serão  incluídos
somente na programação fiscal a ser realizada em 2018. O procedimento de verificação do débito
tributário  a  ser  confeccionado  pela  DRFB  constitui  o  único  meio  idôneo  de  prova  apto  a
demonstrar  a  própria  existência  dos  fatos  narrados.  A manifestante  não  apresentou  qualquer
documentação comprobatória ou qualquer outro meio de demonstração da ocorrência delituosa,
razão pela qual inexistem indícios suficientes de materialidade delitiva. Materialidade delitiva não
evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

306. Processo: 1.20.000.002168/2014-15 Voto: 3738/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Suposta prática do crime contra  ordem tributária  (Lei  nº
8.137/90, art. 1º) por parte de representantes de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC
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nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído em relação ao
fato. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

307. Processo: 1.21.001.000073/2017-62 Voto: 3757/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  concessão  irregular  de  aposentadoria  por  invalidez.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não se constatou qualquer irregularidade
na  concessão  do  referido  beneficio.  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.

308. Processo: 1.21.004.000021/2017-66 Voto: 3631/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CORUMBA-MS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais. Possível crime de
contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de 02 (dois) pneus usados, cuja importação é proibida.
Material avaliado em R$ 47,48. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de
notícia de reiteração da conduta. Mínima ofensividade da conduta. Falta de justa causa para o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

309. Processo: 1.21.004.000117/2016-43 Voto: 3685/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de evasão de divisas, descrito no
art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86. Notícia de que cidadão boliviano foi parado em posto
de  fiscalização  da Receita  Federal  no  município  de Corumbá/MS,  no  dia  01/06/2016,  com a
quantia de R$ 15.000,00 " acima do permitido pelo art. 65, § 1º, I, da Lei nº 9.069/95 " e sem a
necessária Declaração de Porte de Valores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Apreensão dos valores excedentes (R$ 5.000,00). Notícia-crime que não informa se o investigado
estava ingressando ou saindo do território nacional. Circunstância extremamente relevante para a
tipificação do delito ora em análise.  Decorrido quase 1 ano dos fatos e sem uma informação
mínima nos autos que sirva de apoio ao funcionário da Receita, torna-se inviável a obtenção de tal
informação com a necessária segurança. Ausência de elementos mínimos 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.
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310. Processo: 1.22.002.000107/2017-71 Voto: 3670/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERABA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação formulada, de forma sigilosa, à Sala de Atendimento ao Cidadão.
Pessoas jurídicas estariam sendo utilizadas para a prática de crimes por parte de membros de
determinada família. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato genérico 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

311. Processo: 1.24.000.002285/2016-00 Voto: 3700/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir da remessa de cópias de ação trabalhista pelo Tribunal Regional
do Trabalho da 13ª Região. Possíveis crimes de omissão de anotação em CTPS e sonegação
fiscal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos mínimos acerca
da prática de qualquer ilícito penal de competência da Justiça Federal. Não teria ocorrido registro
na  CTPS  em virtude  do  vínculo  mantido  entre  os  envolvidos  ter  sido  baseado  em eventual
existência de uma relação jurídica de representação comercial, diversa da relação empregatícia.
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.

312. Processo: 1.25.000.000427/2017-30 Voto: 3730/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão.
Narra  o  noticiante  que  sua  ex-esposa  estaria  utilizando diferentes  sobrenomes para  dificultar
registro de imóvel e averbação de divórcio. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Após diligências, não se constatou a prática de qualquer conduta criminosa. Materialidade delitiva
não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

313. Processo: 1.25.008.000820/2016-72 Voto: 3230/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato tentado (CP, art. 171, §3º c.c art. 14, II).
Requerimento de benefício previdenciário, realizado em 20/04/2007, indeferido pelo INSS por falta
de  comprovação  do  exercício  de  atividade  rural,  indispensável  à  obtenção  do  benefício
pretendido. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido há mais de 08 (oito)
anos. Pena máxima cominada em abstrato entre 02 (dois) e 04 (quatro) anos de reclusão. Prazo
prescricional  de  08  anos  (CP,  art.  109,  III).  Prescrição  da  pretensão  punitiva.  Extinção  da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

314. Processo: 1.25.008.000827/2016-94 Voto: 3677/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  o  crime  previsto  no  art.  171,  §  3º,  do  CP.  Suposto
recebimento indevido de benefício assistencial de amparo à pessoa portadora de deficiência nos
períodos de 09/2007 a 05/2008, 07/2008 a 11/2009 e 07/2011 a 10/2014, uma vez que a renda
mensal familiar per capita estaria acima do limite previsto na Lei nº 8.742/93 (" do salário mínimo).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não restou comprovado que o investigado não
tinha  direito  ao  benefício.  Conforme  entendimento  do  STF,  no  julgamento  da  Reclamação
4374/PE, a utilização exclusiva do critério da renda mensal per capita (art. 20, § 3º, da Lei nº
8.742/93)  é insuficiente  para a constatação da miserabilidade social.  Existência  de elementos
sólidos  para  se  concluir  que  o  benefício  em  questão  não  é  manifestamente  indevido.
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.

315. Processo: 1.26.000.003333/2016-02 Voto: 3632/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante à Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de
que particular estaria praticando os crimes descritos no art. 20 da Lei 7.716/89 e no art. 286 do CP
por meio de vídeos postados na internet. Críticas ao ateísmo e incitação ao feminicídio. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pelo comportamento do investigado, constatou-se que
se trata de um caso de perturbação mental.  Vídeos que não possuem qualquer credibilidade.
Ausência de potencialidade lesiva. Homologação do 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.

316. Processo: 1.26.004.000350/2016-40 Voto: 3720/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato, na forma tentada (CP, art. 171, § 3º c.c.
art. 14, II). O MPF ao analisar Mandado de Segurança impetrado em face da União e do MTE
verificou  que  o  impetrante,  requerente  de  benefício  do  seguro-desemprego,  teve  seu  pedido
indeferido pela DRT de Araripina/PE por ter seu CPF vinculado ao quadro societário de empresa
privada.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  No  decurso  das  investigações,
oficiados à DRT e JUCEPE, com a juntada dos documentos, restou evidenciado que a empresa
ao qual o investigado tinha o CPF vinculado encontrava-se inativa nos anos de 2011 a 2014,
tendo sido realizada sua alteração contratual e cadastral, com nova razão social e registro na
Junta Comercial,  apenas em 28/9/2016, ou seja, cinco meses após o requerimento de seguro
desemprego. Da análise cronológica dos fatos, verifica-se que o investigado requereu o seguro-
desemprego  de  maneira  legítima,  uma  vez  que  a  empresa  da  qual  fazia  parte  do  contrato
societário, quando do pedido junto ao MTE, estava inativa, passando cinco meses preparando
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para o exercício de nova atividade, como alternativa à situação de desemprego enfrentada, sendo
que a nova atividade, no ramo educacional, ainda estava em vias de implementação, com seleção
de  professores  para  contratação  após  novembro  de  2016,  sem data  definida.  Logo,  não  há
presunção de que o investigado alterou o objeto social e nome empresarial da antiga empresa,
apenas para dar ao requerimento de seguro-desemprego ares de legalidade e ocultar a existência
de atividade empresarial. Portanto, não se verifica dolo na conduta do investigado o qual requereu
benefício trabalhista de maneira legítima, inclusive valendo-se da via judicial. Homologação do
arquivamento.

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

317. Processo: 1.27.000.000569/2017-22 Voto: 3751/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Indivíduo foi encontrado, durante a madrugada, nas dependências do Instituto
Federal  do  Piauí  "  IFPI.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fato  que  não
configurou qualquer 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.

318. Processo: 1.28.200.000009/2017-84 Voto: 3698/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Relato  de  que  servidoras  públicas  teriam  obtido  acesso  a  programa  de
especialização em pedagogia mediante utilização de documentos falsos, tendo em vista que não
atenderiam ao requisito de pelo menos 3 (três) anos de docência na área de educação infantil.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Carência de indícios comprobatórios mínimos.
Investigadas que possuíam efetiva experiência em educação infantil à época do processo seletivo.
Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

319. Processo: 1.28.300.000073/2017-37 Voto: 3748/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PAU DOS FERROS-RN

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação previdenciária (CP, art.
342). Testemunhas teriam faltado com a verdade em relação a atividade exercida pela autora.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Eventuais  inconsistências verificadas nos
depoimentos 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:
Procedimento nº 1.29.003.000485/2015-22, 631ª Sessão de Revisão, de 26/10/2015, unânime.
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.

320. Processo: 1.29.000.000583/2017-51 Voto: 3724/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de redução a condição análoga à de escravo (CP, art.
149)  por  empresa  privada.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências
realizadas constataram a ausência de empregados em condição análoga à de escravo. Ausência
de elementos descritos no tipo do art. 149 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

321. Processo: 1.29.000.001495/2016-96 Voto: 3624/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desacato e ameaça praticados em desfavor de servidor da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul " UFRGS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Caso que consiste em discussão, envolvendo diversas pessoas, referente a questões
administrativas  da  rádio  da  Universidade.  Ameaças  vagas  feitas  sob  exaltação  passageira.
Ausência  de  elementos  que  indiquem  vontade  deliberada  de  desprestigiar  a  função  pública
exercida pelo servidor público. Crimes não caracterizados. Homologação do 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.

322. Processo: 1.29.002.000067/2017-15 Voto: 3708/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar o crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º).
Suposta ocultação de valores obtidos em decorrência de fraudes em operações de compra e
venda  de  títulos  públicos  federais,  realizadas  entre  gestores  e  administradores  de  empresa
privada,  junto  ao  Fundo  de  Previdência  Social  do  município  de  Farroupilha/RS.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fraudes  que  foram  investigadas  em  procedimento
apuratório próprio, acarretando o oferecimento de denúncia pela prática do crime previsto no art.
4º  da  Lei  nº  7.492/86  (gerir  fraudulentamente  instituição  financeira).  Após  a  realização  de
diligências,  não se vislumbrou qualquer indício de ocultação de patrimônio ou de lavagem de
dinheiro por parte dos investigados. Ausência de suporte probatório mínimo. 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

323. Processo: 1.29.007.000009/2017-33 Voto: 3719/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SANTA CRUZ DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  suposta  prática  do  crime previsto  no  art.  11  da  Lei  nº
7.170/83, uma vez que determinada associação teria realizado consulta popular com intuito de
obter a opinião de cidadãos sobre a independência do Sul do Brasil. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Não houve tentativa de desmembramento do território nacional. A conduta de
propagar  e  plantar  o  debate  para  a  criação  de  um novo  país  não  representa  um risco  que
justifique uma restrição ao direito fundamental de liberdade de expressão. Materialidade delitiva
não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

324. Processo: 1.29.008.000242/2017-14 Voto: 3728/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do envio de ofício pela Vara do Trabalho de Santa Maria/RS.
Suposta omissão de anotação de vínculo empregatício em Carteira de Trabalho e Previdência
Social " CTPS. CP, art. 297, §4º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As partes
realizaram  um  acordo  reconhecendo  a  inexistência  de  vínculo  empregatício.  Relação  de
prestação de serviço de natureza autônoma. 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.

325. Processo: 1.31.001.000083/2016-71 Voto: 3718/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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. Valor sonegado inferior a R$ 10.000,00. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 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). 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

326. Processo: 1.33.000.000512/2017-26 Voto: 3726/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao  Cidadão.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Eventual
recebimento irregular de pensão por morte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Após diligências, não foram encontradas irregularidades na concessão do beneficio. Ausência de
qualquer conduta criminosa. Homologação do arquivamento.

121/169



Ata da 677ª Sessão de Revisão                                                                                                                 PGR-00159431/2017

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.

327. Processo: 1.33.000.002567/2016-90 Voto: 3629/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada por empresa privada, comunicando
suposta comercialização de produtos cosméticos sem registro no órgão competente " ANVISA e
de procedência incerta. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Comunicação dos
fatos  à  ANVISA e  à  Receita  Federal.  Caso  haja  eventual  conduta  delituosa,  o  MPF  será
devidamente  notificado.  Ausência  de  elementos  mínimos,  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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

328. Processo: 1.33.008.000165/2017-61 Voto: 3703/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) em detrimento dos Correios. Subtração de
cinco encomendas que estavam no interior de veículo da empresa pública federal. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Ausência de imagens e testemunhas. Inexistência de
elementos  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório  atual.  Arquivamento  que  não gera  coisa  julgada,  podendo as  investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

329. Processo: 1.34.001.000657/2017-80 Voto: 3710/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação formulada, de forma sigilosa, à Sala de Atendimento ao Cidadão.
Apresentador  de  TV  estaria  promovendo  discurso  de  ódio  aos  nordestinos  e  teria  feito
comparativo pejorativo às pessoas autistas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Relato genérico que não trouxe elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir uma
investigação criminal responsável e útil. Não se constatou a ocorrência de qualquer ilícito penal
em relação ao único programa no qual o noticiante faz referência. Homologação do 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.

330. Processo: 1.34.001.004604/2016-57 Voto: 3732/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão.
Narra a noticiante que advogada teria grafado erroneamente seu nome em processos com intuito
de se apoderar de seus recursos após sua morte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
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IV).  Após  diligências,  não  se  verificou  a  prática  de  qualquer  ilícito  penal.  Ausência  de
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

331. Processo: 1.34.002.000375/2016-91 Voto: 3623/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARACATUBA-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  cópia  de  sentença  proferida  pela  Vara  do  Trabalho  de
Birigui/SP, que julgou parcialmente procedente reclamação trabalhista para condenar empresa ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho,
bem como à complementação de benefício previdenciário. Diante da comprovação de culpa em
ação acidentária,  a  Juíza  do  Trabalho  determinou dar  ciência  ao Exmo.  Procurador-Geral  da
República para eventual ação de regresso em favor do erário. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Compete à Advocacia/Procuradoria da União ajuizar a referida ação, e não ao
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. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

332. Processo: 1.34.015.000144/2017-10 Voto: 3701/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de fraude à execução (CP, art. 179). Suposta venda de imóvel hipotecado
no dia 01/04/2005. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que a
alienação ocorreu em período anterior ao ajuizamento da ação. Réu apresentou outro bem, a ser
dado em garantia, cujo valor é superior ao imóvel alienado. Ademais, o crime teria sido praticado
em  abril  de  2005.  Portanto,  resta  extinta  a  punibilidade  pela  ocorrência  da  prescrição,
considerando, para tanto, a pena máxima cominada de 02 anos de detenção (CP, art. 109, V).
Homologação do 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.

333. Processo: 1.34.021.000090/2016-22 Voto: 3742/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de
que pessoas teriam apresentado declarações falsas com o intuito de levantar valores do FGTS.
Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relato genérico 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). Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

334. Processo: 1.34.021.000161/2016-97 Voto: 3746/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  o  crime  previsto  no  art.  171,  §  3º,  do  CP.  Suposto
recebimento indevido de benefício assistencial de amparo ao idoso no período de 15/03/2011 a
31/12/2013, uma vez que a renda mensal familiar per capita estaria acima do limite previsto na Lei
nº 8.742/93 (" do salário mínimo). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme
entendimento do STF, no julgamento da Reclamação 4374/PE, a utilização exclusiva do critério da
renda mensal per capita (art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93) é insuficiente para a constatação da
miserabilidade  social.  Existência  de  elementos  sólidos  para  se  concluir  que  o  benefício  em
questão não é manifestamente indevido. 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.

335. Processo: 1.34.043.000261/2016-65 Voto: 3676/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime de
estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Narra a noticiante que ex-companheira de seu
falecido pai estaria recebendo indevidamente pensão por morte. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62, IV).  Constatação de que o referido benefício foi  concedido em observância ao
regramento legal vigente. 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.

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

336. Processo: TRF1/DF-0057265-
67.2015.4.01.0000-PIMP

Voto: 2910/2017 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL 1ª REGIÃO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELA 2ª CCR,
FORMULADO  PELO  PROCURADOR  REGIONAL DA REPÚBLICA OFICIANTE.  SUPOSTOS
CRIMES  DE  COAÇÃO  NO  CURSO  DO  PROCESSO  (CP,  ART.  344)  E  TORTURA (LEI  Nº
9.455/97, ART. 1º, I). ARQUIVAMENTO PREMATURO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL (ART. 18,
PARÁGRAFO ÚNICO DA LC N. 75/93). ACOLHIMENTO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar suposta
prática de coação no curso  de processo,  no  qual  a  representante,  Delegada da  Polícia  Civil
aposentada, figura como ré, tendo como vítima agente da Polícia Civil aposentado. 2. Segundo a
noticiante, em depoimento prestado na Comissão Permanente de Disciplina da Polícia Civil do
Distrito Federal, um agente de Polícia teria declarado fatos que sugerem que o autor naquele
processo estaria sendo vítima de crime de coação no curso do processo (CP, art. 344) ou tortura
(Lei nº 9.455/97, art.  1º,  I),  praticado por membros do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. 3. O Procurador Regional da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos
por  ausência  de  indícios  de  crime.  4.  A Desembargadora  Federal  indeferiu  a  promoção  de
arquivamento, por entender que não foi determinada nenhuma diligência, não tendo sido ouvida
uma única pessoa citada nos autos. 5. Esta 2ª CCR, considerando o arquivamento promovido
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prematuro, em julgamento proferido na 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016, deliberou, por
unanimidade,  pela  devolução  dos  autos  ao  Procurador  Regional  da  República  oficiante,  nos
termos do Enunciado n. 69, para que este realizasse diligências mínimas para elucidação dos
fatos e eventuais autoria e materialidade delitivas, considerando o arquivamento prematuro. 6. O
Procurador Regional da República formulou Pedido de Reconsideração da decisão exarada pelo
Colegiado, sustentando, em síntese, que requereu o arquivamento por não vislumbrar qualquer
indício concreto sério da prática dos graves crimes noticiados pela representante, devendo os
autos serem remetidos a outro membro, se assim for entendido pelo arquivamento inadequado,
conforme consagrado pelo princípio institucional da independência funcional que rege a situação.
7.  A análise  dos  argumentos  trazidos  pelo  Procurador  Regional,  bem  como  a  releitura  das
informações contidas nos autos, permitem concluir que, de fato, com fundamento na reconhecida
independência  funcional  dos  membros  atuantes  no  âmbito  do  Ministério  Público,  o
prosseguimento  das  investigações  dever  ser  conduzido  por  outro  membro,  uma  vez  que  o
Procurador  oficiante  expressamente  expôs  suas  razões  de  mérito,  manifestando-se  pelo
arquivamento, já tendo formado seu convencimento sobre os fatos. 8. Esse entendimento procura
conciliar os interesses da instituição que, induvidosamente, é hierarquizada, com os princípios
constitucionais  garantidos  aos  seus  membros,  lembrando  que  a  independência  do  Ministério
Público  deve  ser  preservada  como  algo  precioso  à  segurança  de  todos,  inclusive,  a
independência de cada um de seus integrantes. 9. Efetivamente, os elementos até então colhidos
não apontam concretamente para a prática dos delitos supostamente cometidos pelo Promotores
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Contudo, há indícios do cometimento de
crimes,  devendo  haver  a  oitiva  da  eventual  vítima  para  esclarecimentos  e  colheita  de  mais
informações  que  permitam identificar  os  supostos  autores  das  noticiadas  práticas  de  coação
processual ou de tortura, o que não ocorreu de fato. Igualmente, deve ser ouvido o agente de
polícia, que em seu depoimento perante a Comissão Permanente de Disciplina da Policial Civil do
Distrito Federal,  teria afirmado que a suposta vítima lhe confidenciou ter "sofrido pressão" no
Ministério  Público,  sendo ameaçado por  Promotor  de  perder  o  emprego.  10.  Acolhimento  do
pedido de reconsideração. 11. Designação de outro membro para prosseguir nas investigações,
realizando as diligências sugeridas, bem como outras que entender úteis para elucidação dos
fatos. 

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

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação de Arquivamento

337. Processo: 1.14.010.000349/2016-57 Voto: 571/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações (art.
183 da Lei 9.472/97). Representação oriunda da ANATEL, noticiando operação de sistema de
telefonia rural sem a prévia outorga da Anatel e a utilização de transceptor não homologável no
país.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV). Potência máxima de 8,5 watts.
Aplicação de multa administrativa. Bem jurídico tutelado pela norma " a segurança dos meios de
telecomunicações " não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a
intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente ofensiva. Atipicidade do fato. Incidência do
princípio da insignificância. Precedentes: STF, HC nº 115.729/BA, 2ª Turma, Rel.  Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 14/02/2013; STJ, RHC 55.743/RO, Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma,
DJe  28/04/2015.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

338. Processo: 1.22.000.003476/2016-55 Voto: 903/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por Desembargador do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, através da qual encaminha cópias dos autos de Ação de Revisão de
Contrato  de  Consignação  em  Pagamento,  a  qual  contestava,  entre  outros  pontos,  os  juros
pactuados e cobrados em contrato de financiamento firmado com instituição financeira privada. A
representação foi encaminhada ante a possibilidade da conduta analisada configurar a prática de
crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/89, art. 8º). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme informações trazidas, os juros remuneratórios pactuados eram
de 1,65% mensal e 21,70% anual, nos termos da Cédula de Crédito Bancário CP/CDC acostada
aos autos. Apesar de o referido percentual extrapolar o limite de 12% estipulado no art. 192, §3º
da  CF/88,  tal  dispositivo  foi  revogado  pela  EC  n.  40/2003  e  mesmo  quando  em  vigor  o
entendimento  jurisprudencial  era  no  sentido  de  que  não  se  tratava  de  norma  autoaplicável.
Súmula n. 382 do STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade". O tipo penal do art. 8º da Lei n. 7.492/86 exige que os juros praticados
sejam superiores àqueles previstos em legislação. O ordenamento pátrio regula os juros por meio
do Decreto n. 22.626/33. Os juros remuneratórios fixados em contratos bancários não se sujeitam
às limitações do referido Decreto,  nos termos da Súmula n.  596 do STF: "As disposições do
Decreto n.  22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por  instituições públicas ou privadas,  que integram o sistema financeiro
nacional". (AgInt no AREsp 953.306/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 10/11/2016, DJe 21/11/2016). Ausência de tipicidade da conduta. Homologação do
arquivamento.

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

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

339. Processo: JF/CE-0010209-45.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 3405/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime contra o sistema financeiro nacional (Lei 7.492/86), praticado por
empresa privada que teria obtido por meio fraudulento dois contratos de crédito junto a sociedade
de economia mista. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32). Considerando que a
obtenção mediante fraude de qualquer tipo de empréstimo com destinação específica e vinculada
" com recursos públicos ou não, concedidos por instituições públicas ou privadas " configura o
crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, o MPF expediu ofício ao banco para que informasse a
natureza dos contratos firmados. Em resposta, a sociedade de economia mista informou que os
contratos  de  abertura  de  crédito  eram empréstimos  por  recursos  do  banco  e  não  possuíam
destinação específica, fato que afasta a prática de crime contra o sistema financeiro nacional.
Carência  de  ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União.  Súmula  nº  42  do  STJ:
"Compete  a  Justiça  Comum  Estadual  processar  e  julgar  as  causas  cíveis  em  que  é  parte
Sociedade de  Economia  Mista  e  os  crimes praticados em seu  detrimento."  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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

340. Processo: JF/ES-2017.50.01.500381-0-INQ Voto: 3330/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (CP, art.
132) e/ou de atentado contra a segurança da navegação (CP, art. 261), por particular que teria
pousado indevidamente o helicóptero que pilotava em praia localizada em Guarapari/ES. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 33). O fato de o agente estar a bordo da aeronave não é
suficiente, por si só, para atrair a competência da justiça federal, uma vez que, conforme restou
apurado, a intenção do investigado ao pousar na praia não era impedir ou dificultar o transporte
aéreo, mas, sim, buscar os amigos que estavam no local.  Constata-se que o fato acabou por
colocar em risco a vida dos banhistas do local, inexistindo, no caso, qualquer informação de que
tenha existido lesão a bens, serviços ou interesses da União. Precedente STJ: (CC 145.787/SP,
Rel.  Ministro  Reynaldo  Soares  da  Fonseca,  Terceira  Seção,  julgado  em  11/05/2016,  DJe
17/05/2016). Inexistência de elementos de informação capazes de justificar, até o momento, a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

341. Processo: JF/PE-0000800-90.2014.4.05.8300-
INQ

Voto: 3477/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE USO DE CHEQUE
ADULTERADO  EMITIDO  EM  DESFAVOR  DE  CORRENTISTA  DA  CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL. CP, ART. 171, §3º. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP.  COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DO LOCAL DO
EFETIVO PREJUÍZO À VÍTIMA, OU SEJA, LOCAL DA AGÊNCIA EM QUE A VÍTIMA MANTINHA
CONTA. CPP,  ART. 70.  NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1.  Inquérito  Policial  instaurado para apurar  o
crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do Código Penal), tendo em vista a compensação
fraudulenta  de  cheque  falsificado  vinculado  à  correntista  da  Caixa  Econômica  Federal,  cuja
agência está situada em Recife. 2. O Procurador da República oficiante, com amparo na Súmula
nº 48 do Superior Tribunal de Justiça, promoveu declínio de atribuição para a Procuradoria da
República de São Paulo, por entender que o delito consumou-se no Município de Consolação/SP,
local de obtenção da vantagem ilícita. Discordância do magistrado. 3. O Eg. Superior Tribunal de
Justiça  firmou entendimento  no  sentido  de  que  a  competência  territorial  para  a  apuração  de
eventual crime de estelionato por meio de cheque falsificado 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).  4.  A teor  do  art.  70  do  CPP,  a  competência  deve  ser  firmada  pelo  lugar  da
consumação do delito, in casu, Recife, onde está situada a agência em que a vítima mantinha
conta bancária na qual compensado o cheque fraudulento. 5. Designação de outro membro do
MPF para prosseguir nas investigações.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.
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342. Processo: JFRS/PLM-5000836-
33.2016.4.04.7127-INQ - Eletrônico 

Voto: 3508/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PALMEIRA DAS MISSÕES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS
(ART. 334-A). MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE
AUTORIA NO CONTRABANDO E DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO POR ENTENDER EXISTIR O
CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO LC Nº
75/93, ART. 62, IV. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar a prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A), tendo em vista a apreensão de
7.500 (sete mil e quinhentos) maços de cigarros de procedência estrangeira, desacompanhados
da correspondente documentação fiscal, em veículo supostamente pertencente ao investigado. 2.
Consta nos autos que a polícia militar apreendeu os maços de cigarros em veículo abandonado
em  via  pública.  Após  diligências,  a  autoridade  policial  verificou  que  o  veículo  estava  sendo
negociado e tinha como destinatário final o investigado. Apurou-se também que o investigado
possui dois documentos com nomes diferentes e que possui antecedentes criminais no crime de
contrabando de cigarros. 3. Laudo de exame pericial informou que os bancos traseiros do veículo
foram  retirados,  supostamente  com  intuito  de  facilitar  o  transporte  das  mercadorias
contrabandeadas.  4.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do
procedimento em relação ao crime do artigo 334 do CP por entender que não houve indícios
suficientes de autoria delitiva quanto ao crime de contrabando de cigarros, ressaltando que o
indiciamento  baseou-se  nos  indícios  de  propriedade  do  veículo  por  parte  do  investigado.
Entendeu também que o fato do investigado possuir  dois Cadastros de Pessoas Física,  com
nomes  diferentes,  poderia  caracterizar  o  crime  de  falsidade  ideológica  pelo  que  declinou  a
atribuição para o Ministério  Público Estadual  em relação ao crime de falsidade ideológica.  5.
Contudo, no atual estágio da persecução criminal, em decorrência do princípio do in dubio pro
societate,  apenas seria  admitido  o  arquivamento  e  o  declínio  do  IPL se  ausentes  elementos
mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após esgotadas as diligências, ou se existente
demonstração  inequívoca  e  convincente  de  causa  excludente  da  ilicitude  ou  extintiva  da
punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 6. Em relação ao arquivamento com relação ao
crime do artigo 334, tendo em vista a notícia de que o investigado é reincidente na prática da
mesma espécie delitiva, no fato de ser o possível destinatário final do veículo apreendido com os
cigarros, bem como o depoimento de seu genitor informando a habitualidade na prática criminosa,
entendo  prematuro  o  arquivamento  do  feito.  7.  Com relação  à  possível  prática  do  crime  de
falsidade ideológica, aplicável a 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.  Somente após o exaurimento das
diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir,
extreme de dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve
promover o arquivamento e declínio do inquérito (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça). 9.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
arquivamento e  do declínio  de atribuições,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participou da
votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

343. Processo: DPF/RDO/PA-00143/2010-INQ Voto: 3409/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE REDENÇÃO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171,
§ 3º. MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE NA PRESCRIÇÃO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO. CPP,
ART.  28.  PRESCRIÇÃO  NÃO  CONSUMADA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de crime
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de estelionato (CP, art. 171, §3º), na modalidade tentada, em decorrência da apresentação de
dois ofícios do INCRA, supostamente falsos, na agência do Banco do Brasil em Marabá, tendo por
finalidade a liberação de Créditos superiores a R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil
reais), em setembro de 2010. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento
do feito com base na falta de efetivo interesse de agir, em decorrência da prescrição do crime.
Discordância do Magistrado. 3. 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,
deduzido um terço em razão da tentativa (2 anos, 2 meses e 20 dias), o patamar máximo da pena
será de, aproximadamente, 4 (quatro) anos e 6 meses, verifica-se que o prazo prescricional será
de  12 (doze)  anos  (art.  109,  III,  do CP).  4.  Compulsando os  autos,  verifica-se  que  os  fatos
ocorreram em setembro de 2010, logo, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva  estatal  somente  ocorrerá  em setembro/2022,  razão  pela  qual  o  prosseguimento  das
investigações é medida que se  impõe.  5.  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

344. Processo: JF-AM-0015500-22.2015.4.01.3200-
INQ

Voto: 3329/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta prática  do crime previsto  no art.  241-A do ECA.  Notícia  de que o
investigado teria publicado fotos de criança/adolescentes com teor pornográfico em extinta rede
social. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. A rede social "ORKUT",
suposto instrumento utilizado para a divulgação das imagens de pornografia infantil, encontra-se
desativada, impossibilitando a análise do perfil,  bem como a identificação do suposto autor da
divulgação e a confirmação da materialidade do fato. A obtenção dos dados cadastrais não foi
suficiente  para  individualizar  o  usuário  da  internet  responsável  pelo  compartilhamento  dos
arquivos.  Escassez  de  elementos  que  permitissem  identificar  a  possível  prática  do  crime  e
justificar a quebra de sigilo de dados telemáticos. Ausência de indícios de autoria delitiva e de
diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Falta  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

345. Processo: JF/CE-0000580-08.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 3298/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime  de  furto  (CP,  art.  155,  §4º,  II)  de  encomenda  a  ser  entregue  pelos
Correios  -  EBCT.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n.  75/93,  art.  62-IV).  Após  realização  de
diligências preliminares,  observou-se que o funcionário  não tem como identificar  um possível
suspeito. Não há imagens captadas por câmaras de segurança. Não há testemunhas que possam
contribuir  para  elucidação  dos  fatos.  Procedimento  administrativo  instaurado  no  âmbito  dos
Correios concluiu que não ficou evidenciada a participação do empregado no delito. Ausência de
indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

346. Processo: JF/CE-0009224-76.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 3432/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  prática do crime de estelionato (CP, art.  171, § 3º).  Notícia de que
cheque de correntista da Caixa Econômica Federal teria sido clonado sendo descontado o valor
de R$ 830,00 da conta da titular. A CEF ressarciu o valor pago indevidamente. O MPF promoveu o
arquivamento  fundado  na  ausência  de  autoria,  uma  vez  que  o  suposto  credor  do  cheque
fraudulento sequer foi localizado. Discordância do magistrado sob o argumento de que "não houve
diligência no sentido de apurar novo endereço de quem recebeu o cheque fraudulento". Aplicação
do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Após diversas diligências, a autoridade policial
reuniu  informações  sobre  a  conta  credora  do  cheque  fraudado  e  pediu  a  quebra  de  sigilo
bancário. A instituição bancária informou que a conta era titularizada por J.C.L., na cidade de São
Paulo. Foi expedida carta precatória para a realização da oitiva do titular da conta credora, mas
não houve êxito em sua localização. Procedimento instaurado em 2011 sendo certo que, até o
presente momento, não foi possível encontrar o suposto credor do cheque fraudulento. Carência
de indícios de autoria e de linha investigativa capaz de alterar o panorama probatório atual. 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).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

347. Processo: JF-FRA-0003997-04.2016.4.03.6113-
INQ

Voto: 3407/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTA  PRÁTICA  DOS  CRIMES  DE  ESTELIONATO  CONTRA
PARTICULAR  (CP,  ART.  171),  FALSIDADE  IDEOLÓGICA (CP,  ART.  299)  E  TENTATIVA DE
ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, §3º). MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM
BASE NA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. DISCORDÂNCIA DE MAGISTRADO. REVISÃO DO
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). INEFICÁCIA DE NOVAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS QUE JUSTIFIQUEM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.  Inquérito Policial  instaurado para apurar a prática dos
crimes de estelionato contra particular (CP, art. 171), falsidade ideológica (CP, art. 299) e tentativa
de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). 2. Consta dos autos a informação de que empregada
com o auxílio de colega de trabalho, teria se lesionado com a intenção de simular acidente de
trabalho,  com o intuito de se afastar do serviço e receber benefício previdenciário de auxílio-
doença  acidentário.  Posteriormente,  a  auxiliadora  teria  confessado  a  outro  empregado  a
simulação dos fatos, momento em que André teria gravado a conversa. 3. Em razão dos fatos a
empresa emitiu Comunicação de Acidente de Trabalho " CAT ao INSS que, ao se manifestar,
informou  que  a  investigada  possui  auxílio-doença  que  não  guarda  relação  com  acidente  de
trabalho; tentou obter benefício de auxílio-doença e que consta a CAT sobre o acidente ocorrido,
mas não houve requerimento de benefício previdenciário. 4. Promoção de arquivamento, fundada
na ausência de indícios concretos acerca da materialidade do crime. Discordância do magistrado.
5. Verifica-se que, de fato, faltam indícios concretos que comprovem a simulação da lesão sofrida
pela  primeira  investigada,  uma  vez  que  as  únicas  testemunhas  do  fato  são  as  próprias
investigadas e ambas negam veementemente os fatos. Ao ser ouvida sobre a gravação de sua
confissão, a segunda investigada negou que tenha auxiliado a amiga na autolesão e afirmou ter
mentido para o empregador, pois, segundo diz, este tinha por hábito prejudicar os funcionários. 6.
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Inexistindo provas de que a autolesão tenha efetivamente ocorrido, resta afastada a alegação de
que as informações inseridas na Comunicação de Acidente de Trabalho " CAT seriam falsas. 7.
Cabe ressaltar, ainda, que o INSS informou não ter sido pleiteado benefício com base na CAT
gerada após o acidente, tendo a funcionária solicitado auxílio-doença e, no momento da perícia,
teria  feito  menção  ao  acidente,  porém,  o  benefício  restou  indeferido,  não  gerando  qualquer
prejuízo ao INSS. 8. Considerando que as diligências que poderiam contribuir para a elucidação
dos fatos já foram realizadas e não são suficientes para motivar a instauração de ação penal, voto
pela 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

348. Processo: JF/OUR/PE-0000013-
29.2017.4.05.8309-INQ

Voto: 3337/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
OURICURI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de falsidade ideológica (CP, 299) e de estelionato
contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), tendo em vista o relato de que beneficiária teria apresentado
declaração com indícios de falsidade acerca da condição de trabalhadora rural para obtenção de
aposentadoria por idade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a realização de
diligências  visando  a  elucidação  dos  fatos,  constatou-se  verossimilhança  nas  alegações  da
investigada  com  as  informações  colhidas  no  curso  investigatório.  Inexistência  de  indícios  de
falsidade  nas  declarações  prestadas  pela  investigada.  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

349. Processo: JF-PPR-0000591-41.2017.4.03.6112-
INQ

Voto: 3408/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 12ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  do  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  Apreensão,  em
20/05/2015, de diversas mercadorias introduzidas no país irregularmente após fiscalização em
ônibus de turismo. Algumas mercadorias apreendidas não possuíam nenhuma identificação ou se
possuíam, a pessoa não estava presente no veículo no momento da apreensão, por este motivo
foram consideradas como pertencentes à proprietária do veículo. Mercadorias avaliadas em R$
66.512,40. MPF: Promoção de arquivamento fundada na ausência de autoria. Discordância do
magistrado, que julgou necessária a oitiva de dois envolvidos. Aplicação do art. 28 do CPP. Após a
realização de diligências, restou constatado que a proprietária do ônibus, ora investigada, não se
encontrava no veículo no momento da apreensão, além disso, ao ser ouvida, aduziu não ser mais
a proprietária do ônibus. No momento da apreensão outra pessoa figurava como responsável pela
viagem, o que corrobora com a afirmação da investigada de que teria vendido o referido ônibus.
Apesar de a responsável pela viagem não ter sido ouvida, não há indícios que demonstrem ser
ela a proprietária das mercadorias, não sendo possível lhe atribuir os produtos apenas por ter
organizado a viagem. A oitiva do motorista do ônibus também não se mostra útil  a ponto de
justificar o prosseguimento do feito, tendo em vista o largo lapso temporal decorrido desde a data
dos fatos. Carência de indícios de autoria e de linha investigativa capaz de mudar o panorama
probatório atual. 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).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.
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350. Processo: JF/PR/APU-5001312-
82.2017.4.04.7015-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3333/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
APUCARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). MPF:
ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. APREENSÃO DE 670 MAÇOS DE
CIGARRO  DE  ORIGEM  ESTRANGEIRA.  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A, §1º, IV). Apreensão de
670  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,  desacompanhados  da  correspondente
documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular  importação.  2.  Segundo  consta  dos  autos,
policiais militares abordaram veículo e constataram a existência de duas bolsas contendo cigarros
de origem estrangeira em seu interior. Representação Fiscal para Fins Penais informou que foram
apreendidos 670 maços de cigarros, sendo o valor dos tributos iludidos de R$ 4.788,98. 3. O il.
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos  por  entender  que  a
conduta praticada caracteriza o crime de descaminho e seria aplicável ao caso o princípio da
insignificância, tendo em vista que o valor dos tributos iludidos não ultrapassam o valor estipulado
como paradigma de R$ 10.000,00. 4. O MM. Juiz Federal, no entanto, discordou do entendimento
ministerial, aduzindo ser inaplicável ao caso o princípio da insignificância, e que existem indícios
suficientes de autoria e materialidade da prática do ilícito, ressaltando, inclusive, entendimento
firmado pela 2ª CCR, por meio da orientação nº 25/2016, sobre o tema. 5. O caso não se cuida de
"iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, saída ou pelo
consumo de mercadoria", conduta tipificada como descaminho. A conduta ora analisada é a de
"importar ou exportar mercadoria proibida", ou seja, além da lesão ao erário público, há possível
ofensa à saúde, moral, higiene e indústria nacional, razão pela qual inaplicável o entendimento
exposto pelo Procurador da República oficiante. 6. 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 adequem 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". 7. No caso em tela, foram apreendidos
670  (seiscentos  e  setenta)  maços  de  cigarros  de  procedência  duvidosa  "  que  ultrapassa  o
patamar  de 153 (cento e  cinquenta  e  três)  maços ",  importados com fins comerciais,  sem o
cumprimento  das  exigências  legais,  fato  que  impossibilita  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância.  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).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

351. Processo: JF/PR/CAS-5001168-
41.2017.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3395/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: ARQUIVAMENTO COM
ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28
C/C LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR
INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ART.  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento
Investigatório instaurado para apurar a prática do crime de descaminho (CP, art. 334), tendo em
vista a apreensão de mercadorias (eletrônicos) sem a comprovação da regular internalização. 2. A
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Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento com fundamento no princípio da
insignificância, tendo em vista que o valor dos tributos iludidos de R$ 7.191,60, seria inferior ao
patamar de R$ 20.000,00 . 3. Discordância do Magistrado, em razão da presença de reiteração
delitiva, ao argumento de que os registros de reiteração de conduta impedem a aplicação do
princípio da insignificância 4. A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49,
in verbis: Admite-se o valor fixado no art. 20, "caput", da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como
parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que
ausente reiteração da conduta. 5. No caso, há notícia de mais duas reiterações na prática do
crime de descaminho. Fato que não se mostra penalmente irrelevante. Precedentes do STJ: AgRg
no REsp 1627890/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016,
DJe 10/02/2017. 6. Prosseguimento das investigações.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

352. Processo: JF/PR/CUR-5008398-
52.2017.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3335/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA  (LEI  Nº
8.137/90, ART. 1º). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
VALOR  DOS  TRIBUTOS  SUPERIOR  A  R$  10.000,00.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório  instaurado  para apurar  possível  crime
contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º), em decorrência de empresa ter deixado de
recolher parte do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o rendimento de alugueis de Pessoa
Jurídica  pagos  a  Pessoa  Física.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento com base no princípio da insignificância, considerando que o valor total evadido (R$
19.564,98) é inferior ao previsto na Portaria n° 75/2012 do Ministério da Fazenda (R$ 20.000,00),
que trata do parâmetro para o não ajuizamento de execuções fiscais. 3. O Juíz Federal discordou
das  razões  ministeriais,  por  entender  que  os  valores  dos  tributos  suprimidos  é  superior  ao
parâmetro judicial de R$ 10.000,00, sem contar com juros e multa. 4. O valor a ser considerado
para fins de aplicação do Princípio da Insignificância é aquele fixado no momento da consumação
do ilícito penal, isto é, da constituição definitiva do crédito tributário, e não aquele posteriormente
alcançado com a inclusão de juros e multas. Precedente STJ: (AgRg no AREsp 625.888/SP, Rel.
Ministro Felix Fischer,  Quinta Turma, julgado em 15/09/2015, DJe 22/09/2015).  5.  Nos crimes
contra a ordem tributária, o princípio da insignificância somente afasta a tipicidade da conduta se
o  valor  dos  tributos  iludidos  não  ultrapassar  a  quantia  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),
estabelecida no art. 20 da Lei n. 10.522/02 (AgRg no AREsp 625.888/SP). 6. No caso, o crédito
consolidado perfaz o valor de R$ 19.564,98. Deduzidos os valores dos juros e da multa, o total
dos tributos elididos é de R$ 10.403,70. Ou seja, ainda que se desconsidere o valor dos juros e da
multa,  o  montante é  superior  a  R$ 10.000,00.  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

353. Processo: JFRS/SLI-5000913-
71.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 3472/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: ARQUIVAMENTO COM
ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28
C/C LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR
INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ART.  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento
Investigatório instaurado para apurar a prática do crime de descaminho (CP, art. 334), tendo em
vista a apreensão de mercadorias sem a comprovação da regular internalização. 2. A Procuradora
da República oficiante requereu o arquivamento com fundamento no princípio da insignificância,
tendo em vista que o valor dos tributos iludidos de R$ 665,50, seria inferior ao patamar de R$
20.000,00  .  3.  Discordância  do  Magistrado,  em razão  da  presença  de  reiteração  delitiva,  ao
argumento de que os registros de reiteração de conduta impedem a aplicação do princípio da
insignificância 4. A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis:
Admite-se o valor fixado no art. 20, "caput", da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro
para a aplicação do princípio  da insignificância  ao crime de descaminho,  desde que ausente
reiteração da conduta. 5. No caso, há notícia de mais oito reiterações na prática do crime de
descaminho, sendo que, somente duas ocorreram nos últimos cinco anos. Fato que não se mostra
penalmente irrelevante. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1627890/RS, Rel.  Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016,  DJe 10/02/2017.  6.  Prosseguimento das
investigações.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

354. Processo: JFRS/SLI-5003743-
44.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 3470/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  ARMA DE  PRESSÃO.  MPF:  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº
75/93).  IMPORTAÇÃO  DE  PRODUTOS  CONTROLADOS.  INAPLICABILIDADE  DA TESE  DA
INSIGNIFICÂNCIA. ARQUIVAMENTO INADEQUADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar suposta prática do crime previsto no art. 334-A do CP, tendo em vista a apreensão
pela Receita Federal,  de mercadorias e 2 (duas) armas de pressão, de origem e procedência
estrangeira,  sem  documentação  legal.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito  com base no princípio da insignificância,  aduzindo que as mercadorias
perfazem o valor de R$ 5.025,18 e os impostos incidentes a quantia de R$ 2.215,59. 3. O Juízo da
2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS homologou o arquivamento quanto ao crime de
descaminho, tendo em vista que o valor dos tributos iludidos nas mercadorias não atingiu a monta
de R$ 20.000,00, aplicando o princípio da insignificância. Entretanto, quanto a importação das
armas  de  pressão,  considerou  ter  ocorrido  o  crime  de  contrabando  e  discordou  das  razões
expendidas pelo órgão ministerial, por entender, no caso, que a importação de arma de pressão
sujeita-se à autorização prévia do Exército, devendo se submeter a normas específicas que visam
tutelar interesses que vão além do meramente arrecadatório, notadamente a segurança pública.
4. De acordo com os arts. 183 e 204 do Decreto-Lei nº 3.665/2000, a importação de produtos
controlados depende de autorização prévia do Exército Brasileiro. Diante da previsão legal de
autorização prévia do Exército, a introdução de armas de pressão no País ficou sujeita a proibição
relativa, de modo que, quando executada de forma clandestina, sem observância do mencionado
regulamento,  o  agente  pratica  o  delito  de  contrabando.  5.  No  caso,  houve  a  importação
clandestina de duas armas de pressão, sem o preenchimento dos requisitos legais. A importação
se deu de forma irregular, caracterizando, assim, o crime de contrabando. 6. Inaplicabilidade do
princípio da insignificância ao crime de contrabando de arma de pressão. Precedentes do STJ
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(AgRg no REsp 1479836/RS, Quinta Turma, DJe 24/08/2016) e desta 2ª CCR (Procedimento n°
1.31.000.000525/2014-27, 611ª Sessão Ordinária, 10/11/2014, unânime). 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

355. Processo: JFRS/SMA-5004318-
35.2014.4.04.7102-INQ - Eletrônico 

Voto: 3318/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTA MARIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º).  Notícia  de
recebimento de benefício  do Programa Bolsa Família  por  pessoas que supostamente não se
enquadram nos requisitos exigidos. O MPF requereu o arquivamento do feito por entender que
não restou evidenciado o dolo por parte  das investigadas.  Discordância  do magistrado sob o
argumento de que o "dolo é questão cuja prova dependeria de instrução penal". Aplicação do art.
28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Notícia de que as investigadas estariam recebendo bolsa
família,  mas  não  possuem  renda  compatível  com  o  patamar  exigido  pelo  programa  federal.
Constatação de que,  após o  requerimento/deferimento/recebimento inicial  do benefício (obtido
regularmente),  houve alteração da renda das unidades familiares.  Verifica-se dos documentos
acostados aos autos que no momento da realização do cadastro, a renda das investigadas era
compatível com o programa social.  Posteriormente, em momento de atualização dos dados, a
maioria das investigadas, que tiveram suas rendas alteradas, não omitiram esse fato, tanto que
tiveram seus benefícios cancelados.  Informações de que  algumas investigadas mantiveram a
renda compatível com a exigida e continuam recebendo o benefício. De acordo com as regras do
referido  programa,  as  alterações  de  renda  não  ensejam,  necessária  e  automaticamente,  a
exclusão  do beneficiário  (Decreto  n°  5.209/2004,  arts.  21  e  25).  Ausência  de elementos  que
comprovem a intenção das investigadas em obter vantagem indevida. Não verificação, no caso
concreto,  de  dolo  nas  condutas  analisadas.  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).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

356. Processo: JF-SE-0000141-58.2017.4.05.8500-
INQ

Voto: 3410/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A) pelos responsáveis legais de hospital particular. A Receita Federal lavrou auto de infração
no valor de R$ 575.740,65. MPF: Promoção de arquivamento fundada na ausência de utilidade no
prosseguimento do feito. Discordância do magistrado, que julgou necessária a averiguação sobre
o  dolo  das  investigadas.  Aplicação  do  art.  28  do  CPP.  Constata-se  dos  autos  que  o  crédito
tributário teve a sua a exigibilidade suspensa por força de sentença que reconheceu ao hospital o
direito à imunidade tributária. O TRF 5ª Região, em sede de apelação, manteve inicialmente a
decisão de primeira instância. Porém, em sede de embargos de declaração o referido Tribunal
teria reconhecido que o hospital não possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, o que afastaria a causa que deu ensejo a suspensão do crédito. Oficiada, a Procuradoria
da  Fazenda  Nacional  informou,  em  22/02/2017,  que  o  referido  crédito  permanecia  com  a
exigibilidade  suspensa  em razão  de  decisão  judicial.  Observa-se  que  a  existência  da  dívida
tributária ainda se encontra em discussão judicial, cujo objeto consiste em decidir se a pessoa
jurídica investigada tem ou não imunidade tributária sobre os créditos indicados. Inexistência de
justa causa a justificar a manutenção da presente persecução penal na fase inquisitorial, tendo em
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vista  a  suspensão  da  exigibilidade  do  crédito  tributário.  Ademais,  ressalta-se  que,  ao  serem
ouvidas,  as  presidentes  do  hospital  informaram  que  acreditavam  que  o  hospital  tinha  o
reconhecimento de entidade filantrópica e que nunca receberam remuneração pelos seus serviços
prestados, atuando como voluntárias. A tese defensiva do hospital é justamente a isenção de
pagamento das contribuições previdenciárias por entender lhe ser reconhecido o seu caráter de
entidade beneficente de assistência social. Constata-se do cenário apresentado a inexistência de
intenção deliberada e proposital de sonegar as contribuições supracitadas. 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).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

357. Processo: JF-SE-0001031-31.2016.4.05.8500-
INQ

Voto: 3413/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório instaurado a partir de notícia encaminhada pelo Ministério Público
Estadual, para apurar possível crime de sonegação fiscal (art. 1º da Lei 4.729/65), tendo em vista
a ausência de pagamento de imposto de renda de pessoa física quanto aos valores negociados
em  contrato  de  compra  e  venda.  Simulação  de  compra  e  venda  de  imóvel  realizada  por
particulares  para  acobertar  empréstimos  irregulares.  Fatos  que  restaram  evidenciados  após
ajuizamento  de  ação  de  adjudicação  na  justiça  estadual.  MPF:  Promoção  de  arquivamento
fundada na ausência de justa causa no prosseguimento do feito, tendo em vista a ausência de
negócio jurídico válido. O juiz federal discordou das razões ministeriais, por entender necessário
averiguar a existência de dolo na conduta do investigado. Aplicação do art. 28 do CPP. A ação
anulatória foi  julgada procedente,  declarando-se nulo,  por  simulação,  o contrato de compra e
venda. O Autor da ação de adjudicação, conexa à ação de anulação, foi condenado por litigância
de má-fé por haver alterado a verdade dos fatos e por utilizar-se do processo judicial para obter
fim ilegal. A compra e venda materializada no contrato fora simulada, sendo declarada nula de
pleno direito por meio de sentença judicial. Tal fato justifica a ausência do pagamento de imposto
de renda de pessoa física quanto aos valores negociados, uma vez que o contrato de aquisição
do imóvel não existiu. Inexistindo qualquer tipo de alteração na relação de bens e rendas do
investigado, referente à compra do imóvel em questão, não há que se falar em omissão de dados
da transação imobiliária na declaração de imposto de renda de pessoa física. Além disso, se
assim não fosse, conforme ressaltado pela autoridade policial, não há que se falar na tipificação
do crime material, uma vez que transcorrido o prazo decadencial de 5 anos sem que houvesse o
lançamento definitivo do tributo pela Fazenda Pública (Súmula Vinculante 24 do STF c/c o art. 173
do  CTN).  Inexistência  de  justa  causa  a  justificar  o  prosseguimento  do  feito.  Insistência  no
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

358. Processo: JF-SOR-0005531-26.2015.4.03.6110-
APN

Voto: 3411/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de ameaça cometido contra Médico Perito do INSS (CP, art. 147).
Relatou  a  vítima que  um indivíduo  ligou  em sua  residência  e  ao  falar  com sua  esposa,  em
08/06/2015, pediu para que esta lhe repassasse recado contendo várias ameças. Promoção de
arquivamento fundada na ausência de justa causa no prosseguimento do feito, tendo em vista a
retratação da representação da vítima. Discordância do Magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP.
Colhe-se dos  autos  que  após a representação  da vítima,  foram realizadas diligências  com a
finalidade de identificar o possível autor do fato, mas as tentativas restaram infrutíferas. Ao ser
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ouvida novamente, a vítima informou que não sofreu mais ameaças em razão de sua ocupação,
que não possui mais dados sobre a pessoa que o ameaçou e que deseja que a investigação seja
encerrada. Além da ausência de indícios de autoria, verifica-se a inviabilidade da continuidade da
persecução penal. A retratação da representação é autorizada pela legislação até o oferecimento
da  denúncia  (CPP,  art.  25  c/c  CP,  art.  102).  Crime  de  ação  penal  pública  condicionada  à
representação (CP, art. 100, § 1°), requisito não preenchido no caso. 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).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

359. Processo: JF-0000288-39.2017.4.01.3313-
PROINVMP

Voto: 3417/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICÍARIA 
DE TEIXEIRA DE FREITAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME DE USO DE RADIO FREQUENCIA
SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL (LEI N° 94472, ART. 183). MPF: ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DA
ATIPICIDADE  DA CONDUTA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO  (ARTIGO  28  DO  CPP).
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento Investigatório instaurado a partir de
representação formulada pela ANATEL noticiando a possível prática do crime previsto no art. 183
da  Lei  nº  9472/97,  tendo  em  vista  a  constatação  do  funcionamento  clandestino  de  rádio
comunitária. 2. Após instauração de procedimento administrativo pela agência reguladora, restou
constatado  que  o  transmissor  apreendido  possui  136  Watts  de  potência,  não  possuindo
homologação  aceita  ou  expedida  pela  ANATEL,  não  podendo,  portanto,  ser  colocado  em
operação no país. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por
entender atípica a conduta,  uma vez que a própria ANATEL teria certificado a inexistência de
potencialidade lesiva da rádio clandestina. Discordância do magistrado. 4. A Lei nº 9.612/98, que
instituiu o Serviço de Radiodifusão Comunitária,  definiu  como de baixa potência  o serviço de
radiodifusão prestado com potência máxima de 25 Watts ERP. Tal definição harmoniza-se com o
entendimento jurisprudencial de que estações rudimentares podem ser consideradas, a depender
do caso concreto, como de baixa potência, denotando a insignificância de seu potencial lesivo.
Precedente 2ªCCR: Inquérito Policial nº 0092/2016, Voto nº 2912/2017, Julgado na Sessão nº
676, de 24/04/2017. 5. No caso, além da investigada utilizar transmissor de potência elevada
(136W), tal equipamento também não era passível de homologação ou certificação, circunstância
que ensejaria o indeferimento de eventual pedido de autorização para funcionamento da estação.
6. A agência reguladora informa, em suas notas técnicas, que o certificado de homologação atesta
que o equipamento possui características compatíveis para o uso de telecomunicações no Brasil,
com o objetivo de garantir qualidade e segurança do serviço, sendo obrigatório para produtos que
empregam frequência radioelétricas, pois, tecnicamente, a área de cobertura de um sistema de
telecomunicações é avaliada não só pela potência do transmissor, mas, também, pelo conjunto
transmissor  (sistema  irradiante).  7.  O  uso  de  equipamentos  como  esses  manifesta  séria  e
concreta reprovabilidade na conduta perpetrada, razão pela qual voto pela 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).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

360. Processo: 1.22.003.000490/2016-77 Voto: 3424/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE OFÍCIOS DA PRM-UBERLÂNDIA-MG.
LC Nº 75/93, ART. 62, VII. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ATRIBUIÇÃO DO 2º OFÍCIO DA PRM-
UBERLÂNDIA/MG. 1.Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação
formulada por professor da Universidade Federal de Uberlândia, para apurar a suposta prática de
crimes contra a honra, por outro servidor da referida universidade, tendo em vista a veiculação de
postagens  ofensivas  em rede  social.  2.  O feito  foi  inicialmente  distribuído  ao  Procurador  da
República oficiante no 2º Ofício da PRM/MG, que determinou a remessa dos autos ao 1º Ofício,
por entender que o fato seria conexo com o objeto investigado nos autos de Inquérito Policial à
época distribuído ao 1º ofício. 3. O Procurador da República atuante no 1º Ofício discordou da
remessa por entender que não há conexão desta notícia de fato com o IPL 210/2014. 4.  Da
análise atenta dos autos, observa-se que, de fato, o inquérito policial citado pelo Procurador da
República suscitado como razão para justificar a conexão dos processos, versa sobre fato diverso
do ora em análise, havendo em comum apenas a figura do representante. 5. Ausente a conexão
entre os procedimentos, voto pela fixação da atribuição do titular do 2º Ofício Criminal da PRM-
Uberlândia/MG, a quem o feito foi inicialmente distribuído, para prosseguir no feito.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

361. Processo: 1.30.001.004004/2016-38 Voto: 3394/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
POSSÍVEL CRIME DE FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ARTS. 297 E 304).
PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. QUANTO AO CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO,  ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO RIO DE
JANEIRO, LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar os
crimes de falsificação e uso de documento falso (CP, arts. 297 e 304). Procedimento autuado no
Ministério Público Federal em razão de decisão da Justiça Militar da União, na qual foi declarada a
incompetência da mesma. 2. Consta dos autos que o investigado, no dia 14/10/2015, deu entrada
em processo  de  renovação  da  Carteira  de  Habilitação  do  Amador  (CHA),  modalidade  Arrais
Amador, na Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, ocasião em foi constatado que o referido
número de registro pertencia, na verdade, a outra pessoa. Diante do indício de falsificação e uso
do documento, foi instaurado IPM para apuração dos crimes, tendo o investigado afirmado que
obteve a habilitação junto à loja B. N. em Niterói/RJ. 3. O Procurador da República oficiante na
PR/RJ declinou de suas atribuições em favor da PRM " Niterói/RJ, por entender que "em que pese
o crime de uso de documento falso ter se consumado no Rio de Janeiro, tudo leva a crer que a
falsificação foi realizada em Niterói (consumação do delito de falsificação de documento público),
vez  que  o  dono  da  CHA falsificada  mora  na  referida  cidade,  assim  como  a  produção  do
documento em tela foi oferecida em uma loja localizada em Niterói, pelo seu dono". 4. Por sua
vez, o Procurador da República oficiante na PRM " Niterói/RJ suscitou o presente conflito negativo
de atribuições, considerando que, quanto ao crime de falsificação de documento, teria ocorrido a
prescrição, tendo em vista que a emissão da CHA falsificada ocorreu em 04/02/2005 e a pena em
abstrato para o crime de falsificação de documento público é de reclusão de 2 a 6 anos, tendo
decorrido um lapso temporal  superior  a 12 anos (art.  109,  III,  do Código Penal).  5.  Os autos
vieram à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art.
62, VII, da LC nº 75/93. 6. Da análise dos autos, verifica-se que de fato em relação ao crime de
falsificação de documento público consumou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo
que não subsiste a atribuição da PRM " Niterói/RJ para sua apuração. Quanto ao crime de uso de
documento falso, que ocorreu em 14/10/2015, aplicável a regra do art. 70, caput, do Código de
Processo Penal, verbis: Art. 70 - A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se
consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de
execução. 7. Competência do juízo do local onde ocorreu o crime, no caso, Rio de Janeiro, pelo
que a atribuição para apurar  os fatos é da Procuradoria  da República no Rio  de Janeiro.  8.
Fixação da atribuição da PR/RJ (suscitada) para atuar no presente feito.
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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 Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

362. Processo: SR/PF/CE-00707/2014-INQ Voto: 3523/2017 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTOS  CRIMES DE ESTELIONATO E  USO  DE DOCUMENTO
FALSO (CP, ARTS. 171, §3º E 304). POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE PARA OBTENÇÃO
DE  EMPRÉSTIMO  COM  UTILIZAÇÃO  DE  DOCUMENTOS  FALSIFICADOS.  ABERTURA DE
CONTA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RECEBIMENTO DOS VALORES INDEVIDOS.
MPF: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REVISÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO
Nº  33  DA  2ª  CCR).  CRIME  PRATICADO  CONTRA  A  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO  MEMBRO.  1.  Inquérito
Policial instaurado a partir de notícia encaminhada pela Caixa Econômica Federal para apurar a
possível prática dos crimes de estelionato e uso de documento falso (CP, arts. 171, § 3º e 304),
decorrentes da suposta fraude para obter o levantamento de empréstimo concedido por banco
privado, mediante o uso de documentos falsos perante a Caixa Econômica Federal. 2. Particular
comunicou ter sido falsificado seu documento de identidade e com esse documento foi efetuado
empréstimo junto a banco privado. Para levantamento do valor o autor da fraude apresentou a
documentação falsa à Caixa Econômica Federal, tendo conseguido abrir a conta em nome do
declarante. Contudo, após o trâmite administrativo para abertura de conta o funcionário da Caixa
desconfiou do fraudador e ligou para a vítima, momento em que foi descoberta a fraude. 3. O
Procurador  da  República  oficiante  requereu  o  declínio  de  atribuições,  por  entender  ausente
qualquer lesão ou ofensa a bens, serviços ou interesses da União aptos a fixar a competência da
Justiça Federal, uma vez que o uso da documentação falsa perante a empresa pública tinha como
finalidade  principal  o  recebimento  de  vantagem  indevida,  sendo  o  prejuízo  suportado  pela
seguradora. 4. Embora o crime de estelionato tenha sido praticado contra a seguradora, o uso de
documento  falso foi  praticado  perante  a  Caixa  Econômica Federal,  pessoa jurídica  de direito
público  federal,  que  era  responsável  pela  guarda  dos  valores  depositados,  ainda  que
fraudulentamente. Tanto é que o procedimento originou-se após funcionário da CEF ter notado
inconsistências nos documentos e informações e comunicado o fato à Polícia Federal. 5. Além
disso, a prática criminosa atinge também a credibilidade dos serviços da referida empresa pública
federal, razão pela qual a atribuição para a continuidade das investigações é do Ministério Público
Federal. Precedente STJ: STJ - HC: 200725 SP 2011/0058700-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/04/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
25/04/2014);  Precedente  2ª  CCR:  (Processo  Nº  5003209-37.2015.4.04.7009,  Sessão  674,  de
20/03/2017, unânime).  6.  Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro
membro do MPF para prosseguir nas investigações.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

363. Processo: 1.17.001.000153/2016-60 Voto: 3209/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTA  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV).
CRIME DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO  FISCAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato originada a partir de ofício encaminhado pelo Ministério
Público do  Estado do Espírito  Santo,  informando a prática de possível  crime de apropriação
indébita previdenciária (art. 168-A) por instituição de ensino privado, constatada pelo Tribunal de
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Contas do Espírito Santo através de Relatório Técnico Contábil. 2. Oficiada, a Receita Federal
informou  não  constar  procedimento  de  fiscalização  em  matéria  previdenciária,  encerrado,
instaurado  ou  programado  em  face  do  município.  Acrescentou,  ainda,  que  da  análise  dos
elementos  encaminhados  em  conjunto  com  os  dados  disponíveis  nos  sistemas  do  órgão
fazendário,  não foram observados indícios de irregularidades suficientes a motivar o interesse
fiscal. 3. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que
o crime em comento possui natureza material, necessitando da constituição definitiva do crédito
para sua configuração. 4. Para que se caracterize o crime de apropriação indébita previdenciária
(CP,  art.  168-A)  basta  a  ausência  de  repasse  à  Previdência  Social  das  contribuições
previdenciárias recolhidas do trabalhador. 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,
os  fatos  foram apurados  por  meio  de  Relatório  Técnico  Contábil  elaborado  pelo  Tribunal  de
Contas do Estado do Espírito Santo,  fato que demonstra a presença de elementos concretos
aptos a justificar o prosseguimento do feito. 6. Não homologação do arquivamento e designação
de outro membro para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

364. Processo: DPF/AGA/TO-00185/2016-INQ Voto: 3406/2017 Origem: GABPRM1-EFS - ERON 
FREIRE DOS SANTOS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157) contra carteiro da Empresa Brasileira de Correios
e  Telégrafos  -  EBCT.  Relato  de  que  o  carteiro  teria  sido  assaltado  durante  entrega  das
encomendas,  sendo que o assaltante  exigiu  apenas o celular  pessoal  da vítima.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32). Ausência de dano ao patrimônio da empresa pública ou
ao serviço postal.  Único bem objeto do roubo foi  o celular  pessoal  da vítima, não ocorrendo
qualquer ofensa aos bens dos Correios. O fato de a vítima ser empregada pública federal não
atrai, por si só, a competência da justiça federal. Fatos que não se relacionaram ao exercício da
função. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Inexistência, até o
momento, de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

365. Processo: DPF/ILS/BA-0030/2014-INQ Voto: 3364/2017 Origem: GABPRM001-ASC - 
ANSELMO SANTOS CUNHA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, III). Relato
de  que  advogado  teria  recebido  e  não  repassado  ao  seu  cliente  os  valores  obtidos  após
julgamento  de  ação  trabalhista.  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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.
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366. Processo: SR/DPF/MA-00330/2016-INQ Voto: 3341/2017 Origem: GABPR10-TFO - THIAGO 
FERREIRA DE OLIVEIRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível movimentação financeira suspeita no montante de R$12.835.420,00 do
Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso " OGMO, classificada como atípica
pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Art. 1º da Lei 9.613/98. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Realização de diligências com o intuito de identificar
recursos  públicos  envolvidos  nas  movimentações.  Realizada  pesquisa  sobre  os  convênios  e
transferências  de  recursos  públicos  da  União  tendo  como beneficiário  o  OGMO,  localizou-se
convênio  no  valor  total  de  R$  215.089,00,  cuja  situação  consta  como "prestação  de  contas
aprovada". Vale destacar que a vigência do convênio se deu em período posterior àquele em que
foram identificadas as  movimentações suspeitas.  Segundo informado pela  autoridade  policial,
quase  a  totalidade  dos  recursos  movimentados  pela  empresa  foram  relativos  a  contratos  e
recebimento de pessoas físicas e pessoas jurídicas de natureza privada. 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). Carência de elementos de informação capazes de indicar o interesse da
justiça  federal  na  apreciação  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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

367. Processo: SR/DPF/PA-00668/2012-INQ Voto: 3396/2017 Origem: GABPR4-BASV - BRUNO 
ARAUJO SOARES VALENTE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  tráfico  de  drogas  (art.  33  da  Lei  11.343/06).
Apreensão, em ônibus que fazia o trajeto de São Paulo para Belém, de duas bolsas supostamente
abandonadas,  contendo dez tabletes  de  cocaína.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  "  2ª
CCR/MPF). Ausência da transnacionalidade da conduta. Carência de elementos de informação
aptos a justificar a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

368. Processo: SRPF-AP-00057/2017-INQ Voto: 3305/2017 Origem: GABPR5-EPAA - 
EVERTON PEREIRA AGUIAR 
ARAUJO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência dos delitos previstos nos art. 334 do CP e/ou art. 12 da Lei
10.826/2003. Após operação policial  em conjunto com o Ministério Público do Trabalho foram
encontradas  cinco  armas  de  fogo  aparentemente  sem registro,  sendo  uma  delas  de  origem
estrangeira. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 " 2ª Câmara). Para a configuração do tráfico
internacional de arma de fogo não basta apenas a procedência estrangeira do armamento ou
munição, sendo necessário que se comprove a internacionalização da ação, fato que não restou
evidenciado  no  presente  caso.  Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC  133.823/PR,  DJe
15/10/2014;  CC  105.933/RS,  DJe  20/05/2010.  Inexistência  de  ofensa  a  bens,  interesses  e
serviços da União. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
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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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

369. Processo: 1.10.000.000154/2017-56 Voto: 3434/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de atendimento ao Cidadão informando suposta
fraude financeira. Relata o representante que recebeu uma proposta de empréstimo, via telefone,
solicitando o depósito de determinada quantia em conta corrente de terceiros, para ter acesso ao
benefício  oferecido.  Posteriormente,  o  representante  descobriu  que  se  tratava  de  um  golpe.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo em detrimento
da boa-fé de particulares. Não se evidencia crime em detrimento de bens, serviços ou interesses
da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  nas  investigações.  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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

370. Processo: 1.13.000.000776/2017-72 Voto: 3293/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Crime. Suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Representação formulada
por  sindicato  dos  pescadores,  relatando  que  determinado  indivíduo  se  apresenta  como
representante do referido sindicato com a finalidade de ludibriar diversas pessoas, solicitando a
cobrança  de  valores  sob  o  argumento  destes  constituírem  pagamentos  de  Guias  de
Recolhimentos Previdenciários. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Narrativa gira em torno de
danos suportados exclusivamente pelos particulares que cedem às investidas do representado.
Inexistência de informação de que a conduta tenha acarretado lesão a bens, serviços e interesses
da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

371. Processo: 1.14.000.000808/2016-11 Voto: 3367/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato da existência de
sítio  eletrônico  na  internet  ofertando  a  proposta  de  investimentos  em  mercado  cambial.  O
representante, acreditando na integridade do sistema, depositou R$ 500,00 em conta bancária
vinculada ao referido sítio eletrônico. Posteriormente, o site deixou de funcionar e o representante
foi informado que o dinheiro dos investidores seria devolvido, porém isso não ocorreu. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32). Não se comprovou que os investigados estariam realmente a operar
no  mercado  de  câmbio,  sem  autorização  do  Banco  Central  do  Brasil.  Tudo  indica  que  os
representantes foram vítimas de estelionato, em que os investigados se utilizaram de documentos
de terceira pessoa para perpetrar a fraude. Não há indícios de crime contra o sistema financeiro
nacional, tampouco de vulneração de bens, serviços ou interesses da União, de suas empresas
públicas  ou  de  entidades  autárquicas.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público Estadual.

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

142/169



Ata da 677ª Sessão de Revisão                                                                                                                 PGR-00159431/2017

declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

372. Processo: 1.14.007.000073/2017-47 Voto: 3171/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
VIT. CONQUISTA- BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  feita  a  partir  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Suposto
exercício ilegal da medicina (CP, art. 282). Representação comunicando o exercício da atividade
de quiropraxista, realizando procedimentos exclusivos do profissional médico sem ter a devida
formação profissional.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32). 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

373. Processo: 1.17.000.000587/2017-51 Voto: 3172/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto exercício ilegal da medicina (CP, art. 282). Documentação encaminhada
pelo  Conselho  Regional  de  Medicina  noticiando  que  determinada  empresa  estaria  realizando
escleroterapia de varizes através de profissionais não médicos. Revisão de declínio (Enunciado nº
32). 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

374. Processo: 1.17.001.000169/2016-72 Voto: 3453/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa realizada na Sala de atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de estelionato (CP, art. 171). O manifestante relata que foi vítima de golpe relacionado a
oferta  de  trabalho,  por  determinada  empresa,  para  franquia  de  produtos  de  perfumaria  e
cosméticos.  A  empresa  diz  ser  uma  franquia  digital,  que  proporciona  às  pessoas  uma
oportunidade de trabalho em casa. O manifestante realizou o depósito do valor exigido para ter
acesso ao serviço anunciado pela empresa, mas não obteve a prestação dos serviços divulgados.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo em detrimento
da boa-fé de particulares. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou
interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.
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375. Processo: 1.17.002.000046/2017-11 Voto: 3379/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Manifestação deduzida na Sala Virtual de Atendimento ao Cidadão, noticiando que
determinada  empresa  oferece  financiamento  de  veículos  e  de  crédito  pessoal,  mas,  após  a
realização de depósito, os valores acordados não são liberados. Suposta prática de crime de
estelionato  praticado  contra  particular  (CP,  art.  171).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).
Prejuízo suportado unicamente por particular. Inexistência de informação de que a conduta tenha
acarretado lesão a bens, serviços e interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

376. Processo: 1.18.002.000130/2017-99 Voto: 3287/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual relata, a
representante,  que  pessoa  não  identificada  estaria  utilizando  seus  documentos  pessoais
falsificados com o fim de obter créditos perante instituição financeira privada e realizar compras.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Inexistência de indícios de que
os documentos tenham sido utilizados perante instituição federal. Fato que não acarretou 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

377. Processo: 1.19.001.000141/2017-41 Voto: 3433/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de expor à venda medicamentos sem registro (CP,
art. 273, §1º -B). Ofício encaminhado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária " ANVISA,
noticiando a autuação de determinada pessoa física, por veicular propaganda de produto sem
registro na ANVISA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Eventual
caracterização de crime contra a saúde pública, de competência da Justiça Estadual. Condutas
que não se revestem de caráter transnacional. Inexistência de elementos que denotem ofensa a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal para
prosseguir  nas  investigações.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

Deliberação: 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

378. Processo: 1.21.001.000064/2017-71 Voto: 3162/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS
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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. Vender
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. Hipótese que não se enquadra no
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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

379. Processo: 1.23.001.000317/2017-32 Voto: 3240/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  sigilosa  na  qual  o  representante  relata  que  estaria  sofrendo
constrangimentos, sendo vítima de calúnias, difamações, discriminações, intimidações, invasão
de privacidade e ameaça de morte, por ter pedido explicações a diretoria de entidade religiosa, da
qual é membro filiado, referente a apoios políticos e suposta venda de votos de filiados, bem
como quanto a destinação desses recursos negociados. Reclama, ainda, da falta de transparência
nas  decisões  da  presidência  da  referida  entidade.  Ausência  de  elementos  concretos  para
prosseguir quanto à venda de votos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Denúncia genérica de
cujo conteúdo não se extraem notícias que denotem afronta a interesses, bens ou direitos 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

380. Processo: 1.25.000.001167/2017-10 Voto: 3559/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de atendimento ao Cidadão informando suposta
prática do crime de estelionato particular (CP, art. 171). Relata o noticiante que ofertou um produto
em um site especializado a esse fim e determinada pessoa demonstrou interesse na compra do
produto. A mercadoria foi enviada ao endereço informado pelo comprador, sendo que na primeira
tentativa de envio, o produto retornou pelo fato de o destinatário ser desconhecido no local da
entrega.  Na  segunda  tentativa,  foi  indicado  outro  endereço,  sendo  o  produto  entregue  com
sucesso.  Entretanto,  o  comprador  não efetuou  o  pagamento  do  preço  acordado.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé
de particulares. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da
União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

381. Processo: 1.25.008.000112/2017-12 Voto: 3347/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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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 violação de segredo profissional (CP, art. 154). Relato de que
particular  teria  se  aproveitado  da  condição  de  empregado  de  empresa  privada  para  obter
documentos  sigilosos,  que  foram  utilizados  para  ajuizamento  de  ações  trabalhistas  contra  a
empresa. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32). Prejuízo suportado por particular.
Não  há  ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  qualquer  de  suas  entidades  ou
empresas públicas. Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

382. Processo: 1.26.001.000093/2017-57 Voto: 3368/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º- B, I, do Código Penal. Vender
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. Não enquadramento 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

383. Processo: 1.26.004.000016/2017-77 Voto: 3459/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração
de  produto  destinado  a  fins  terapêuticos  ou  medicinais  (CP,  art.  273,  caput  e  §§).  Ofício
encaminhado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária " ANVISA, noticiando a autuação de
determinada  empresa  por  fracionar  medicamento  sujeito  a  prescrição  médica  e,  a  partir  de
embalagem hospitalar, expor à venda medicamento e/ou cosmético sem registro na ANVISA bem
como acondicionar material  perfurocortante usado, de forma incorreta.  Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2a CCR).  Eventual  caracterização  de  crime contra  a  saúde
pública,  de  competência  da  Justiça  Estadual.  Condutas  que  não  se  revestem  de  caráter
transnacional. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da
União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de
informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Parquet  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

384. Processo: 1.27.000.000533/2017-49 Voto: 3429/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão informando
que Prefeito e Secretário de Administração de município não teriam repassado as contribuições
previdenciárias  descontadas  dos  funcionários,  bem  como  teriam  realizado  parcelamento  dos
débitos indevidamente. Possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art.
168-A).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  "  2ª  CCR/MPF).  A narrativa  é  referente  ao
parcelamento  indevido  dos  débitos  oriundos  de  contribuições  devidas  pelo  Município  e  não
repassadas ao Instituto de Previdência do Município de Boqueirão do Piauí/PI " IPMB. Trata-se de
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), não havendo dano ao Instituto Nacional do Seguro
Social. Carência de elementos de informação aptos a justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

385. Processo: 1.27.003.000100/2017-63 Voto: 3376/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARNAIBA-PI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  deduzida  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  o
manifestante visa confirmar a veracidade de informações repassadas por telefone, por potencial
advogado, do Ministério Público de Brasília, sobre pagamento de expurgos inflacionários ao seu
genitor, já falecido. Suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Revisão de declínio
(Enunciado nº 32). Possível prejuízo suportado por particulares. Inexistência de informação de
que a conduta tenha acarretado lesão a bens, serviços e interesses da União, suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

386. Processo: 1.28.000.000619/2017-34 Voto: 3210/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de rescisão de
contrato de compra e venda de imóvel por falta de pagamento. Revisão de declínio (Enunciado nº
32). A narrativa gira em torno de danos suportados por particulares. Inexistência de lesão a bens,
serviços e interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

387. Processo: 1.29.000.000796/2017-83 Voto: 3620/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada na Sala  de Atendimento ao
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Cidadão, noticiando a possível prática dos crimes de tráfico de armas (Lei nº 10.826/03) e de
tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06) em avenida situada na cidade de Porto Alegre. Revisão de
declínio  (Enunciado  n°  32,  2ª  CCR).  Fatos  restritos  à  localidade.  Carência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços
ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

388. Processo: 1.33.001.000227/2017-03 Voto: 3174/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  prática do crime de tráfico  de drogas,  agressão,  ameaças,  roubos.
Suposta  prática  de  crimes  contra  moradores  de  determinada  rua  de  Blumenau.  Revisão  de
declínio (Enunciado n° 32 " 2ª CCR/MPF). Ausência da transnacionalidade da conduta. Carência
de elementos de informação aptos a justificar  a atribuição do Ministério  Público Federal  para
prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

389. Processo: 1.34.001.001803/2017-94 Voto: 3173/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Notícia de que
empresa  estaria  sonegando  ICMS.  Possível  crime  contra  a  ordem  tributária  (art.  1º  da  Lei
8.137/1990). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Depreende-se dos
autos que os impostos supostamente sonegados são devidos ao Estado de São Paulo (ICMS).
Circunstâncias fáticas que não apontam, por ora, para a ocorrência de infração penal em prejuízo
direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

390. Processo: 1.34.001.002506/2017-66 Voto: 3200/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  furto  mediante  fraude  (CP,  art.  155,  §  4º,  II)  referente  a
clonagem de conta de pagamentos eletrônicos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 " 2ª CCR). Prejuízo restrito a particular. 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  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

391. Processo: 1.34.004.000332/2017-77 Voto: 3286/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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CAMPINAS-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa, na qual o noticiante relata que estaria sendo vítima do
crime de apropriação indébita (CP, art. 168), tendo em vista que valores existentes em sua conta
bancária teriam sido supostamente transferidos para terceiro conhecido. Menciona, ainda, sofrer
ameaças por parte do mesmo. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Narrativa gira em torno de
danos suportados por particular. Inexistência de lesão a bens, serviços e interesses da União,
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

Outras deliberações(Declínio)

392. Processo: 1.17.001.000151/2016-71 Voto: 630/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTA  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  168-A).  RECEBIMENTO  DA  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES COMO ARQUIVAMENTO (LC Nº  75/93,  ART.  62-IV).  DESNECESSIDADE DE
CONCLUSÃO  DE  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  FISCAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato originada a partir
de ofício encaminhado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, informando a prática
de possível  crime de apropriação indébita previdenciária  (art.  168-A) em detrimento do INSS,
durante  a  gestão  da  Prefeitura  Municipal  de  Alegre,  referente  ao  exercício  de  2012,  fatos
constatados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 2. Oficiada, a Receita Federal
informou  não  constar  procedimento  de  fiscalização  em  matéria  previdenciária,  encerrado,
instaurado ou programado em face do município. 3. Colhe-se do acórdão do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo que, além do não recolhimento das contribuições previdenciárias
devidas  ao  INSS,  o  Município  de  Alegre/ES  também  deixou  de  recolher  as  contribuições
previdenciárias devidas ao Instituto de Previdência de Alegre - IPAS, instituto de previdência e
assistência social dos funcionários da Prefeitura Municipal de Alegre, autarquia municipal. 3. O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual em relação ao não recolhimento das contribuições devidas ao Instituto de Previdência de
Alegre " IPAS, ressaltando que o possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art.
168-A) praticado contra o INSS não teria se configurado na medida em que, conforme informado
pela Receita Federal, inexiste constituição definitiva de crédito. 4. Recebimento da promoção de
declínio de atribuições como arquivamento. 5. Verifica-se que a remessa dos autos ao Ministério
Público  Estadual  é  desnecessária,  uma vez  que,  além da notícia  ter  sido  encaminhada pelo
próprio MPE, após pesquisa realizada pela Assessoria de Pesquisa do MPF, restou informado que
há dois processos em trâmite no Tribunal de Justiça do Espírito Santo para apuração do referido
crime, tendo como investigado o prefeito do Município de Alegre/ES, mesma pessoa representada
pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  neste  procedimento.  6.  Quanto  ao  crime  de  apropriação
indébita previdenciária (CP, art. 168-A) praticado em detrimento do INSS, verifica-se que, para sua
caracterização,  basta  a  ausência  de  repasse  à  Previdência  Social  das  contribuições
previdenciárias recolhidas do trabalhador. Por isso, não há motivo para obstar a persecução penal
até  o  término  de  procedimento  administrativo  destinado  a  apurar  o  crédito  tributário.  7.  Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro para prosseguir nas investigações.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Não homologação nos termos do voto
do(a) relator(a). Participou da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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393. Processo: 1.18.001.000070/2017-14 Voto: 3442/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. 1) Suposto crime contra a ordem tributária, em decorrência de movimentações
financeiras atípicas entre 2014 e 2015. Possível crime de sonegação de tributos (art. 1, I, da Lei
8.137/90). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a realização de diligências
preliminares, constatou-se que não houve a constituição do crédito tributário em face do suspeito
por eventual supressão ou redução fraudulenta de tributos de competência da União. Inexistência
de constituição definitiva dos créditos tributários. Natureza material do delito. Súmula Vinculante
nº 241 do STF. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação
do arquivamento. 2) Possível prática dos crimes de sequestro e cárcere privado, roubo, extorsão,
extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR).
Crimes de competência da Justiça Estadual. Carência de indícios de lesão direta e específica a
bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (CF,
art.  109,  IV).  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

394. Processo: 1.29.002.000430/2016-11 Voto: 3444/2017 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. 1) Suposto crime de estelionato contra entidade de direito
público (CP, art. 171, §3º). Determinadas clínicas de oftalmologia estariam informando nas fichas
de atendimento médico exames que não estariam sendo realizados, com o propósito de elevar os
valores recebidos pelo SUS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a análise
dos relatórios das auditorias realizadas, não se constatou a prática de estelionato contra ente
público.  Falta  de justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução penal.  Homologação do
arquivamento. 2) Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de que as clínicas
de oftalmologia estariam encaminhando pacientes para consultório particular para realização de
exames e/ou procedimentos cobertos pelo SUS. Possível prejuízo suportado pelo particular que
arcou com exames que, em tese, seriam gratuitos. Inexistência de lesão direta e específica a
bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresa pública (CF, art.
109, IV). 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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

395. Processo: 1.29.023.000197/2016-11 Voto: 3314/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAPÃO DA CANOA-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de receptação (CP, art.  180,  §3º).  Ao realizar fiscalização em
ônibus  de  turismo,  foi  apreendida  em  posse  do  investigado  mercadoria  estrangeira
desacompanhada de nota fiscal (apenas um vídeo game, no valor de R$ 1.300,00). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 33). Recebimento da promoção de declínio de atribuições
como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificou-se que o ônibus de turismo abordado fazia
o itinerário Porto Alegre - São Paulo - Porto Alegre, não havendo elementos que indiquem que o
investigado  teria  importado  a  mercadoria.  A quantidade  de mercadoria  apreendida  (um único
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vídeo game),  afasta  a  conclusão de que o transporte  estaria  ocorrendo para fins comerciais,
indicando que possivelmente seria para uso pessoal. O membro do MPF oficiante entendeu que
não há indícios da ocorrência do crime de descaminho, mas que diante das circunstâncias de
aquisição (valor, local, ausência de nota fiscal) poder-se-ia evidenciar o delito de receptação, cuja
competência  seria  da  Justiça  Estadual.  Entretanto,  diante  dos  fatos  apurados,  verifica-se  a
inexistência de indícios da prática de crime. Carência de elementos mínimos necessários para
justificar 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  pelo  recebimento da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto do(a)
relator(a). Participou da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Homologação de Arquivamento

396. Processo: DPF/RO-0432/2015-INQ Voto: 3306/2017 Origem: GABPR4-RPT - 
REGINALDO PEREIRA DA 
TRINDADE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática de uso de documento falso na tentativa de obter empréstimo, de
forma fraudulenta, junto à Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Realização  de  diligências  tendentes  a  identificar  o  autor  do  suposto  crime.  O
atendente da instituição bancária participou de reconhecimento fotográfico, mas não conseguiu
reconhecer qualquer das pessoas apresentadas.  A única pista  é o documento falso,  que não
aponta para qualquer elemento concreto de autoria.  Carência de indícios mínimos de autoria.
Inexistência  de  diligências  capazes de alterar  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

397. Processo: DPF-UDI-00015/2017-INQ Voto: 3386/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de falso testemunho (CP, art.  342) em razão de depoimento
prestado em processo previdenciário, oriundo da Vara Única da Comarca de Capinópolis-MG.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Testemunha teria prestado a informação de
que  em  2016,  a  autora  da  ação  previdenciária  trabalhava  na  sua  propriedade  rural.
Posteriormente, num segundo depoimento, teria afirmado ao magistrado que a referida autora
trabalhou em sua  propriedade até  dezembro de 2014.  Em investigação policial  a  investigada
reiterou seu primeiro depoimento, sendo detectado que em seu depoimento realizado em juízo,
houve  um  mal  entendido  que  posteriormente  fora  esclarecido.  Mera  divergência  entre  os
depoimentos não configura o tipo do crime de falso testemunho. Ausência de indícios de má-fé ou
vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Falta de justa causa para prosseguir na persecução
penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

398. Processo: PRM/JAL-3427.2016.000072-6-INQ Voto: 3383/2017 Origem: GABPRM1-CARJ - 
CARLOS ALBERTO DOS RIOS 
JUNIOR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de favorecimento pessoal (CP, art. 348). Divulgação em jornal de
matéria contendo declarações desmentindo o afirmado perante autoridade policial.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O jornalista investigado teria publicado equivocadamente
informação diversa da realidade, sobre o controle de pousos e decolagens em aeroporto (fato que
está sendo apurado em outro IPL), o que gerou suspeita em relação ao investigado e aos pilotos
que estão sendo investigados. As informações contidas nos autos revelam que houve retratação
do jornalista que divulgou a matéria. Ausência de elementos mínimos que demonstrem a ilicitude
apontada. Homologação do 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

399. Processo: SRPF-AP-00038/2013-INQ Voto: 3378/2017 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA 
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342) em razão de depoimentos
contraditórios prestados em processo oriundo da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Macapá.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Testemunha teria  supostamente  prestado
informação falsa sobre existir cobrança de atingimento de metas bem como o fornecimento pela
empresa aos corretores da carteira de clientes.  Da análise dos depoimentos,  não foi possível
constatar a existência de afirmações falsas por parte das testemunhas. Relato testemunhal que
não teve o condão de interferir no desfecho da lide, pois o juízo desconsiderou o depoimento da
testemunha.  Depoimento  que  se  baseou  nos  fatos  que  julgava  verdadeiros.  Declaração
juridicamente irrelevante para o deslinde da causa. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

400. Processo: 1.03.000.000190/2017-54 Voto: 3428/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de corrupção eleitoral (CE, art. 299). Representação
apresentada por particular noticiando que o atual prefeito do município de Monte Azul Paulista, no
curso das eleições de 2016, teria lhe oferecido um cargo em comissão na Administração Pública
Municipal.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Não foram apresentados
elementos concretos da prática do crime de corrupção eleitoral. A noticiante apresentou conversas
e comentários postados na internet  insinuando que receberia  um cargo do prefeito.  Contudo,
verifica-se  dos  autos  que  a  representante  ocupava  cargo  comissionado  no  poder  executivo
municipal e, em razão de recomendação administrativa emitida pelo MPE/SP foi exonerada, uma
vez que o seu cargo deveria ser provido por meio de concurso público. Alegação que não se
mostra verossímil, considerando que o novo provimento por pessoa não concursada sujeitaria o
Prefeito à responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, conforme consta
da recomendação ministerial. Constatou-se, ainda que a noticiante e sua família são filiados a
partidos políticos que estão na oposição da atual administração municipal,  fato que fragiliza a
representação.  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

401. Processo: 1.04.004.000010/2017-67 Voto: 3334/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de abuso de autoridade pelo Juiz Federal Substituto da
5ª Vara Federal de Blumenau/SC, que teria excedido sua atribuição ao promover arquivamento de
inquérito policial  em tramitação no sistema eletrônico,  em discordância com o pretendido pelo
Ministério Público Federal. Arts. 3º e 4º da Lei 4.898/65. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Observa-se dos autos que o magistrado decidiu por não aceitar a competência
fixada pela 2ªCCR, seguindo entendimento adotado por parte da doutrina, bem como do tribunal
ao qual o magistrado é vinculado (TRF4ª), de que compete única e exclusivamente ao Poder
Judiciário  decidir  acerca  da  competência  para  o  processo  e  julgamento  das  ações.
Posicionamento adotado em questão controvertida. Carência de indícios de atitude dolosa que
possa  constituir  abuso  de  autoridade.  Possibilidade  do  magistrado  ter  cometido  error  in
procedendo ao deferir inicialmente o pedido de declínio de competência e, após, reconsiderar sua
decisão. De acordo com os arts. 505 do NCPC e 3º do CPP, o juiz estaria impedido de reexaminar
questão já decidida nos autos, em nome do princípio da segurança jurídica, principalmente em se
tratando de competência relativa em razão do lugar, pois opera-se em relação ao magistrado a
preclusão  pro  judicato.  Inexistência  de  justa  causa  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

402. Processo: 1.05.000.000354/2016-98 Voto: 3387/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE S.AG./PALMARE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório.  Procedimento  instaurado  para  apurar  o  crime  do  art.  10  da  Lei
7.347/85.  Ex-Prefeito deixou de atender sucessivas requisições oriundas do MPF. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  O investigado alegou não ter sido pessoalmente
informado  dos  ofícios  recebidos  do  Ministério  Público  Federal  e  que  prestou  parte  das
informações requisitadas, justificando a não apresentação das respostas às demais questões pelo
fato de não mais ocupar o cargo de prefeito. Carência de indícios da prática de conduta dolosa.
Inexistência de justa causa para dar prosseguimento ao 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

403. Processo: 1.05.000.000450/2016-36 Voto: 3596/2017 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática de crime contra honra (art. 326, do Código
Eleitoral) praticado por Deputado Estadual durante comício realizado em apoio à candidata na
disputa ao cargo de prefeito. O Deputado Estadual teria proferido discurso de conteúdo ofensivo à
honra dos candidatos adversários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não se
vislumbra o animus injuriandi, consubstanciado na vontade deliberada de atingir a honra subjetiva
dos candidatos adversários, tendo em vista que as declarações foram proferidas em palanque de
comício, durante disputa eleitoral, caracterizada por embates políticos, sem alcançar o patamar da
relevância  penal  eleitoral  para  configurar  crime contra  honra.  O debate  político  intrínseco  às
eleições permite que críticas duras, mas que não excedam os limites do direito à honra, sejam
proferidas sem que tais condutas sejam alvo de persecução penal. Atipicidade. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.
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404. Processo: 1.12.000.001105/2016-85 Voto: 3206/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS
(CP, art. 171, § 3º). Percepção de seguro-desemprego enquanto prestava serviços. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que não houve o recebimento indevido das
parcelas do seguro-desemprego. Ausência de registro de quaisquer vínculos empregatícios no
período em que foram pagas as parcelas de seguro-desemprego. A investigação não logrou êxito
em reunir  indícios mínimos que comprovem a prática delitiva.  Fato atípico.  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

405. Processo: 1.13.000.000689/2017-15 Voto: 3164/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Representação formulada por meio de cópia de recorte de jornal.  Anotações
manuscritas desconexas. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

406. Processo: 1.14.000.000722/2017-70 Voto: 3301/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Representação  sigilosa  relatando suposta
prática de crimes de corrupção ativa, sonegação fiscal, descaminho, evasão de divisas. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O representante questiona a instalação de fábrica na
Bahia e narra que ex-governador concedeu benefícios indevidos à citada empresa, bem como
informa  acerca  de  fraudes  fiscais  e  falsidade  ideológicas.  Documentos  que  em  nada  se
relacionam  com  os  fatos.  Narrativa  genérica,  desamparada  de  elementos  concretos  aptos  a
subsidiar  uma  investigação  penal.  Fatos  baseados  em meras  suposições.  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

407. Processo: 1.14.000.000802/2017-25 Voto: 3462/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa oriunda da Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
ocorrência de ato ilegal, consistente na aplicação de penalidade excessiva, a configurar abuso de
autoridade.  Detenção  de  militar  acusado  de  não  se  apresentar  ao  serviço.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que o representante desejava apenas assistência
jurídica para a soltura do soldado, questão de cunho individual. Vedada a atuação do Ministério
Público (LC nº 75/93, art. 15). Matéria disciplinar, a ser tratada no âmbito da organização militar.
Perda do objeto, uma vez que o desligamento do militar se deu no dia 01/03/2017. Ausência de
justa causa para o prosseguimento deste feito. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

408. Processo: 1.14.001.000193/2017-02 Voto: 3180/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Representação relatando a suposta ocorrência
de crime tipificado no artigo 20 da Lei 7.716/89, em provável comentário de cunho racista, feito em
postagem no Facebook.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Da imagem
encaminhada pelo representante, em que consta a caixa de diálogos dos participantes, constata-
se ofensa pessoal em razão de procedência regional, que apesar de reprovável, não apresenta
potencial  lesivo  para  configurar  o  crime  de  discriminação  ou  preconceito  de  raça,  cor,  etnia,
religião ou procedência nacional. Publicação vaga e genérica. Inexistência de justa causa para o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

409. Processo: 1.14.006.000067/2016-19 Voto: 3460/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  encaminhamento  de  cópia  do
procedimento  instaurado  no  Ministério  Público  do  Trabalho  no  município  de  Juazeiro/BA
solicitando  providências  para  apurar  a  suposta  prática  de  crime  contra  o  sistema  financeiro
nacional  (Lei  7.492/86,  art.  16),  decorrente  de  suposta  venda de  consórcios  de  motocicletas
(modalidade  "compra  premiada"),  sem  a  devida  autorização  do  Banco  Central.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que foi realizado pedido de cooperação com o
Ministério Público Estadual, onde se constatou que na realidade a empresa investigada vende
móveis.  Questionada  acerca  dos  fatos,  uma  das  vendedoras  da  empresa  informou  que  "no
momento não estão realizando consórcios de motocicletas". Oficiado, o Banco Central informou
que não há autorização para que a empresa comercialize consórcios ou pratique qualquer outra
atividade  fiscalizada  por  aquela  autarquia.  O  MPT,  nos  autos  do  inquérito  civil,  notificou  o
representante  para  que  expusesse  maiores  detalhes  sobre  os  fatos,  porém este  manteve-se
inerte. Inexistência de elementos que comprovem a materialidade delitiva e a suposta autoria,
uma  vez  que  o  único  informante  se  recusou  a  prestar  novos  esclarecimentos.  Carência  de
elementos  mínimos  necessários  para  justificar  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

410. Processo: 1.15.000.001458/2016-73 Voto: 3236/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A), em tese, praticado por gestora do Município de Mulungu/CE, no ano de 2011. Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Consta  nos  autos  informações  de  que  restou
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impossibilitada a constituição de crédito tributário em face do Município de Mulungu/CE, uma vez
que transcorrido o prazo decadencial sem que a Administração Fazendária tenha submetido à
fiscalização  o  ente  federativo  em comento.  Ausência  de  elementos  que  possam indicar,  com
precisão, o valor que deixou de ser repassado, na medida em que decorrido o prazo decadencial,
incabível o lançamento dos eventuais créditos tributários. Ausência de especificação dos valores
apropriados indevidamente, bem como de informações que apontem a origem da apropriação, o
que inviabiliza que o autor possa promover a quitação e se favorecer da extinção da punibilidade.
Notícia  de  que  somente  quanto  ao  débito  referente  ao  mês  de  janeiro  de  2011  houve
parcelamento.  Extinção da punibilidade através do Parcelamento Especial  do débito municipal
quanto à competência de janeiro de 2011. Ausência de justa causa sobre os créditos atingidos
pela decadência. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

411. Processo: 1.15.000.003267/2016-46 Voto: 3233/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 1) Suposta prática dos crimes de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A, III) e sonegação fiscal (art. 1º da Lei 4.729/65). Ofício encaminhado
pela Justiça do Trabalho noticiando que entre janeiro de 1974 e agosto de 2013, empregado
manteve  vínculo  trabalhista  com  empresa  privada  recebendo  em  pagamento  remuneração
superior ao salário registrado na CTPS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Segundo  o  entendimento  da  2ª  CCR,  firmado  no  enunciado  nº  63:  "A sentença  trabalhista
transitada em julgado, condenatória ou homologatória de acordo, após sua liquidação, constitui
definitivamente o crédito tributário".  Em consulta ao andamento processual,  verifica-se que foi
interposto  recurso  contra  a  sentença  trabalhista,  que  atualmente  se  encontra  pendente  de
julgamento no TRT7. Ausência de liquidação dos valores. Oficiada, a Receita Federal informou
não possuir interesse na questão, ressaltando que "quase a totalidade do período em questão,
01/1974 a 08/2013, encontra-se atingido pelo instituto da decadência". Ausência, no momento, de
constituição  definitiva  do  crédito  em relação  ao  possível  crime  de  sonegação  fiscal.  Súmula
Vinculante  n°  24 do STF.  2)  Falsa anotação em CTPS (CP,  art.  297,  § 4º).  Recebimento da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Aplica-se o
Enunciado nº 27 da 2ª CCR que estabelece a atribuição do MPF para a persecução penal nos
casos dos crimes previstos no art. 297, §§ 3º e 4º, do CP. Todavia, o caso é de absorção do crime
do art. 297, § 4º pelo crime do art. 337-A, ambos do CP, já que a inserção de dados falsos na
CTPS foi praticada como meio para a consumação da sonegação de contribuição previdenciária.
Precedente STJ: AREsp 386863, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18/06/2015. Em caso análogo,
o  Conselho  Institucional  do  MPF,  reformando  decisão  proferida  pela  2ª  CCR,  entendeu  pela
absorção do crime previsto  no art.  297,  § 4º,  do Código Penal  pelo  crime de sonegação de
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

412. Processo: 1.16.000.001236/2017-02 Voto: 3451/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Relato de que servidora teria percebido benefício de auxílio-doença por acidente
de trabalho no período de 21/02/2008 a 02/01/2009, sem que estivesse afastada de suas funções
exercidas  junto  à  Câmara  dos  Deputados.  Consta  dos  autos  que  a  investigada  é  titular  de
benefício de aposentadoria por idade e o débito no valor de R$ 7.774,35 é referente a acumulação
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indevida do auxílio-doença com remuneração oriunda de atividade vinculada a RGPS. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação de que foi consignado na aposentadoria o
débito supramencionado, restando um saldo de R$ 1.055,82 a ser restituído. Embora a servidora
tenha obtido vantagem indevida em detrimento do INSS, a restituição dos valores já está sendo
executada. Os danos causados aos cofres do INSS estão sendo sanados pela via administrativa,
com o adimplemento da dívida referente ao auxílio-doença percebido pela investigada. Ademais,
sendo titular de benefício de aposentadoria por idade, concluiu-se que se trata de pessoa idosa.
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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

413. Processo: 1.17.000.000177/2017-18 Voto: 3440/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa apresentada no sítio do Ministério Público do Trabalho,
noticiando  possível  ausência  de  recolhimento  ao  INSS  das  contribuições  descontadas  do
trabalhador. Após arquivamento dos autos no âmbito do Ministério Público do Trabalho os autos
foram encaminhados ao MPF para apurar a possível prática do crime de apropriação indébita
previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diante da
ausência de informações complementares sobre o fato, a Receita Federal foi oficiada para prestar
informações sobre o contribuinte. Em resposta, o órgão fazendário informou não existir no sistema
procedimento fiscal  em curso ou programado em face da empresa.  Materialidade delitiva,  de
plano, não evidenciada. Insuficiência de elementos para aferição dos valores que eventualmente
deixaram  de  ser  repassados  para  a  autarquia  previdenciária.  Falta  de  justa  causa  para
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

414. Processo: 1.17.000.002235/2016-59 Voto: 3159/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A) verificado no bojo de ação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Constatou-se  que  o  valor  que  deixou  de  ser  recolhido  aos  cofres  públicos  a  título  de
contribuições  previdenciárias  (R$  970,88),  não  ultrapassa  o  montante  de  R$  10.000,00.
Consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos
tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Como a Lei n°
11.457/07  considerou  como  dívida  ativa  da  União  também  os  débitos  decorrentes  das
contribuições  previdenciárias,  dando-lhes  tratamento  semelhante  ao  que  é  dado  aos  créditos
tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal,  entre os crimes de descaminho ou
apropriação indébita previdenciária, razão pela qual deve se estender a aplicação do princípio da
insignificância  a  este  último delito.  Precedentes do STJ:  RHC 55.468/SP,  Quinta  Turma,  DJe
11/03/2015; AgRg no REsp 1447953/SP, Quinta Turma, DJe 18/02/2015. Precedente 2ª CCR "
Procedimento  MPF  1.34.025.000165/2016-35,  671  Sessão,  de  13/02/2017,  unânime).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.
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415. Processo: 1.17.004.000148/2016-27 Voto: 3297/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício e cópia de sentença oriundos da
Vara  da  Fazenda  Pública  de  Linhares,  noticiando  que  determinado  imóvel  não  constaria  em
Declaração de Imposto de Renda de contribuinte, parte em processo judicial, o que supostamente
configuraria a prática do crime previsto no art. 1º da Lei 8.137/90. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada a Receita Federal para informar se seria instaurada ação fiscal em
virtude dos fatos envolvendo o investigado, esta noticiou a inexistência de ação fiscal envolvendo
o representado e que, após análise das informações contidas na sentença judicial citada, não
vislumbrou a existência de indícios de infração tributária suficiente a motivar o interesse fiscal.
Inexistência de materialidade. Súmula vinculante nº 24. Ausência de justa causa para propositura
de ação 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

416. Processo: 1.19.000.000901/2016-40 Voto: 3374/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral).
Suposto  esquema  de  compra  de  votos  nas  eleições  municipais  em  2008.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A pena máxima prevista para o crime supostamente
cometido  é  de  4  (quatro)  anos  (art.  109,  IV  do  Código  Penal),  e  para  casos  tais,  o  lapso
prescricional é de 8 (oito) anos. Tendo a possível corrupção eleitoral sido praticada nas eleições
de 2008, a prescrição se consumou no ano de 2016. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP,
art. 109, IV). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

417. Processo: 1.22.003.000352/2016-98 Voto: 3203/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Relatório de Inteligência Financeira " RIF encaminhado pelo
Conselho de Controle de Atividades Financeiras " COAF noticiando operações financeiras no valor
de R$ 43.794.665,00, que supostamente configurariam a prática dos crimes previstos no art. 1º da
Lei 9.613/98 e art. 1º da Lei 8.137/90. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Com relação ao crime contra a ordem tributária, supostamente antecedente ao delito de lavagem
de dinheiro, a Receita Federal foi oficiada para informar acerca de supostos procedimentos ou
ação fiscal envolvendo o investigado. Em resposta, a RFB noticiou a inexistência de procedimento
e/ou ação fiscal envolvendo o denunciado, esposa e empresas em que possui participação, bem
como de acordo com os dados disponíveis no sistema, o contribuinte em comento não apresenta
indícios que justifiquem a programação de ação fiscal. Atipicidade material quanto ao crime do art.
1º  da  Lei  8.137/90.  Súmula  vinculante  nº  24.  Consta  nos  autos,  depoimento  do  investigado
informando que as operações financeiras referem-se a venda de empresa. Quanto ao delito de
lavagem de dinheiro, verifica-se a falta de conduta delituosa anterior, elemento essencial do tipo
penal.  Conduta  atípica.  Ausência  de  justa  causa  para  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

418. Processo: 1.22.021.000009/2017-14 Voto: 3160/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Vara do Trabalho de Paracatu,
noticiando  suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º),  decorrente  do  fato  de  que  a
investigada  ao  mesmo  tempo  em  que  recebia  Bolsa  Família,  trabalhava  como  empregada
doméstica. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que a possível conduta
praticada  se  tratou  de  fato  isolado,  decorrente  do  exercício  de  um  direito,  uma  vez  que  o
recebimento do bolsa família não se deu em decorrência de uma fraude previamente intentada.
De acordo com as regras do referido programa, as alterações de renda não ensejam, necessária
e  automaticamente,  a  exclusão  do  beneficiário  (Decreto  n°  5.209/2004,  arts.  21  e  25).  Não
verificação, no caso concreto, de dolo na conduta da investigada. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

419. Processo: 1.23.000.001689/2016-13 Voto: 3423/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330).
Notícia  de  que  operadora  de  telefonia  teria  deixado  de  cumprir  autorização  judicial  para
monitoramento  das  comunicações  e  envio  de  dados  à  autoridade  policial.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a empresa de telefonia informou que os
terminais investigados possuíam a funcionalidade "Discagem Direta a Ramal-DDR" e que, neste
tipo de funcionalidade, para a implementação da ordem de quebra de sigilo, seria necessária a
visita de técnico no local onde é mantida a linha, o que implicaria na ineficácia da medida. A
operadora de telefonia informou também que comunicou ao juízo sobre a impossibilidade técnica
de cumprimento da ordem, deixando apenas de comunicar ao Departamento de Polícia Federal
de  forma  oficial.  Constatação  de  que  o  descumprimento  da  decisão  ocorreu  em  virtude  de
absoluta impossibilidade e não por ato consciente e voluntário. Hipótese em que não se vislumbra
intenção deliberada de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime não caracterizado.
Inexistência de justa causa para dar prosseguimento ao 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

420. Processo: 1.23.002.000154/2017-88 Voto: 3339/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  apócrifa  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,
informando a possível ocorrência do delito tipificado no art. 20 da Lei nº 4.947/66. Suposta venda
ilícita de lotes em processo de regularização (Programa Terra Legal). Revisão de arquivamento
(art.  62,  IV,  LC 75/93).  Certidão que informa a impossibilidade de identificar  com precisão os
imóveis supostamente ofertados irregularmente. Ausência de informações mínimas necessárias a
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comprovar a ocorrência de crime e a materialidade delitiva que justifiquem 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).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

421. Processo: 1.23.003.000126/2017-51 Voto: 3592/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Narra  o  representante  a
ocorrência de invasão a terras particulares envolvendo investigados na operação Rio Voadores,
desencadeada para apurar desmatamento ilegal e grilagem de terras no Pará. Fatos ocorridos em
2003. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). O próprio representante informou que as
ameaças  proferidas  a  sua  família  e  a  sua  terra  teriam  cessado  e  que  seu  intuito  com  a
representação foi apenas de colaborar com a citada operação. Fatos levados ao conhecimento da
Polícia Civil.  Fatos ocorridos há mais de 13 anos. Inexistência de justa causa 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

422. Processo: 1.23.005.000054/2017-21 Voto: 3343/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando a possível prática dos crimes de invasão (CP, 202) e
de incitação à violência (CP, art. 286), tendo em vista o relato de que cerca de oitenta indígenas
da etnia Kayapó teriam ocupado o interior de empreendimento desenvolvido pela representante.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que a representante não narrou
qualquer  ato  violento  por  parte  dos  indígenas,  inexistindo  informações  sobre  dano  ao
estabelecimento  ou  aos  bens  lá  constantes.  Ademais,  verifica-se  que  a  representante
prontamente  obteve  a  reintegração  de  posse  do  estabelecimento,  medida  que  resguardou
satisfatoriamente a organização do trabalho, bem jurídico tutelado pelo tipo do art. 202 do CP.
Subsidiariedade do direito penal.  Vale ressaltar que os fatos estão relacionados a conflitos de
longa data, sendo que a única intenção da ocupação era a defesa dos direitos das comunidades
indígenas.  Quanto  à  alegação  de  que  os  advogados  que  incitaram  a  ocupação  deveriam
responder pelo tipo previsto no art. 286 do CP, verifica-se que, como a ocupação não foi definida
como crime, não há como punir aqueles que incentivaram o movimento. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

423. Processo: 1.24.000.000450/2017-61 Voto: 3239/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. 1ª Vara do Juizado Especial do Consumidor de Salvador/BA encaminhou cópias
de processo à Polícia  Federal  com a finalidade de apurar  a  suposta ocorrência  do crime de
formação de cartel,  envolvendo empresa de plano de saúde.  Entretanto,  a autoridade policial
verificou  que  a  notícia  encaminhada  diz  respeito  ao  fato  da  empresa  citada,  após  ter  sido
condenada a realizar procedimento médico, deixou de cumprir o pagamento de indenização por
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danos  morais,  não  vislumbrando  a  existência  de  indícios  de  formação  de  cartel.  Possível
ocorrência do crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Da análise dos autos, verifica-se que de fato não há evidências da prática do crime de
formação de cartel,  mas tão somente o descumprimento de decisão judicial que determinou o
pagamento de multa, fato que se resolve na esfera cível.  Conforme o Enunciado nº 61 desta
Câmara Criminal: 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. Aplicação do princípio da subsidiariedade do direito penal.
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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

424. Processo: 1.25.000.000635/2017-39 Voto: 3290/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime do art. 10 da Lei 7.347/85 (recusa, retardamento ou
omissão  de  dados técnicos  indispensáveis  à  proposição  da Ação Civil  Pública).  Procuradoria
Regional do Trabalho teria requisitado informações a empresa investigada e solicitado, se fosse o
caso, a assinatura de Termo de Ajuste de Conduta. Em seguida as requisições foram dirigidas ao
sócio  administrador  da  empresa  para  que  prestasse  esclarecimentos  sobre  irregularidades
constatadas pelo Ministério do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Constata-se dos autos que as requisições não se tratavam de dados técnicos, assim como não se
mostraram indispensáveis à propositura da ação civil pública. Atipicidade da conduta. Além disso,
não se observou a realização de intimação pessoal que demonstrasse a ciência inequívoca dos
investigados. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

425. Processo: 1.26.002.000376/2014-46 Voto: 3296/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática de crime contra o sistema financeiro (art. 20
da Lei 7.492/86)  por empresa privada.  Aplicação em finalidade diversa da prevista  em lei  ou
contrato, de recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou
por instituição credenciada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Não há nos
autos elementos que apontem para a prática do crime, tendo em vista que, conforme os laudos de
fiscalização elaborados pelo agente financeiro responsável pelo repasse dos recursos do BNDES
à empresa, o objeto restou cumprido. Além disso, verifica-se que a nota de crédito foi emitida em
1996. Decurso de mais de 21 anos desde a data dos fatos. A pena máxima cominada ao crime em
comento é de 6 (seis) anos de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III
c/c art. 115). Homologação do 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

426. Processo: 1.26.004.000048/2017-72 Voto: 3289/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato previdenciário contra o INSS (CP, art.
171, § 3º). Trabalhador rural. Revisão de benefício. Descumprimento de condição necessária para
percepção de aposentadoria por idade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Na
revisão  do  benefício,  a  autarquia  previdenciária  suspendeu  o  benefício  por  entender  que  o
beneficiário  não havia  cumprido todas as condições necessárias para a  concessão do citado
benefício quando o requereu, em decorrência de ter deixado de trabalhar na área rural quando
começou tratamento  de  hemodiálise,  o  que  ocorreu  quatro  meses antes  do requerimento  da
aposentadoria.  Verifica-se,  das  declarações  do  beneficiário,  que  em sua  conduta  não  houve
comportamento doloso destinado a falsear a verdade ou fraudar a autarquia previdenciária, uma
vez que o tratamento de saúde (hemodiálise), por si só, não faz perder a qualidade de segurado.
Ausência de indícios da prática de ilícitos. Não verificação, no caso concreto, da existência de
dolo  na  conduta  do  investigado.  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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

427. Processo: 1.28.000.000354/2017-74 Voto: 3441/2017 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.  Relatório  de  Inteligência  Financeira  "  RIF  encaminhado  pelo  Conselho  de
Controle  de  Atividades  Financeiras  "  COAF  noticiando  operações  suspeitas  de  lavagem  de
dinheiro, possivelmente referentes ao tráfico internacional de pessoas, de responsabilidade de
cidadãos italianos.  Lei  nº  9.613/98.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Realização de diversas diligências preliminares pela Polícia Federal  visando a elucidação dos
fatos. Ao serem ouvidas, as mulheres levadas ao exterior a mando do representado afirmaram
terem ido para dançar em clubes com a finalidade de incentivar o consumo de bebidas alcoolicas
pelos clientes, negando qualquer fato sobre prostituição. Da análise dos registros de saída do
representado, verificou-se que a viagem citada pelas mulheres teria ocorrido em 2008, ano em
que vigorava o art. 231 do CP, que previa como crime a promoção ou facilitação de saída de
mulher para exercer a prostituição no estrangeiro. A exploração sexual diversa da prostituição
somente veio a ser criminalizada em 2009 com a alteração introduzida pela Lei 12.015/09, que
instituiu  o  tráfico  internacional  de  pessoa  para  o  fim  de  exploração  sexual  em  diversas
modalidades.  Precariedade  das  informações colhidas  através  dos  depoimentos  prestados,  as
quais não são suficientes para justificar  a instauração de inquérito policial.  Quanto a possível
prática do crime de lavagem de dinheiro, não foi possível coligir dados concretos sobre o fato.
Ausência de indícios de que o investigado tenha trazido para o Brasil qualquer valor ou bem que
indique a prática do crime de lavagem de capitais. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

428. Processo: 1.28.000.000488/2017-95 Voto: 3369/2017 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 instaurada a partir  de Ofício da 7ª Vara Federal  "  Juizado Especial  Federal  "
solicitando  providências  para  a  apuração  de  irregularidades  pelos  supostos  crimes  de
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descumprimento de ordem judicial e apropriação indébita (CP, arts. 168 e 330) em matéria de
saúde, envolvendo sentença e acórdão nos autos de processo. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Condenação da UNIÂO a promover 40 sessões de oxigenoterapia hiperbárica
ou depositar em juízo os valores necessários, correspondente à R$ 15.800,00. Tutela antecipada
deferida. Houve diversas tentativas de agendamento para a realização do procedimento médico,
sem sucesso. Não realização do procedimento, por ausência do autor da demanda. Inexistência
de descumprimento de ordem judicial. Decisão da Turma Recursal julgando improcedente o feito.
Determinada a devolução dos valores recebidos. As informações contidas nos autos revelam que
houve a devolução dos recursos não utilizados (R$ 15.786,05). Ausência de prejuízo em desfavor
da União. Ausência de elementos mínimos que demonstre a ilicitude apontada. Homologação do
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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

429. Processo: 1.29.004.000135/2017-18 Voto: 3384/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (art.  1º,  I,  da Lei 8.137/90). Suposta
simulação em negócio jurídico por parte de empresa privada, verificada no bojo de execução
fiscal. Irregularidades cometidas com o intento de burlar o fisco e demais credores, suprimindo e
reduzindo tributos, ao se utilizar de outras empresas para realizar operações comerciais. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de informações quanto à constituição do
crédito tributário. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Observa-se, ainda,
que o juízo da execução comunicou os fatos à autoridade policial, de modo que o controle externo
pelo Ministério Público Federal e a interlocução com a autoridade fazendária deverá ser efetuada
no inquérito policial.  Falta de justa causa para dar prosseguimento ao 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

430. Processo: 1.30.001.000635/2017-69 Voto: 3622/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330), tendo em vista que a
Marinha do Brasil  teria descumprido decisão judicial  determinando o imediato afastamento de
militar  de suas funções.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Oficiada,  a
Marinha  do  Brasil  apresentou  cópia  da  portaria  que  afastava  o  militar  de  suas  funções.
Constatação  de  que  não  houve  o  descumprimento  da  decisão.  Crime  não  caracterizado.
Inexistência de justa causa para dar prosseguimento ao 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

431. Processo: 1.30.002.000231/2016-84 Voto: 3471/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notícia do juízo da 1ª Vara Criminal de
Campo dos Goytacazes, informando o provável descumprimento de ordem judicial por parte de
autoridades de imigração. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A decisão judicial  possivelmente descumprida se
tratava  de  restrição  de  saída  do  país  de  S.E.K,  que  estava  sendo  investigado  por  uso  de
documento falso para fins de renovação de passaporte. Diligências. Oficiada, a Superintendência
da Polícia Federal informou que a saída do país por parte de S.E.K se deu em decorrência de
ordem judicial autorizando a devolução do seu passaporte. Verifica-se que nos autos de incidente
de restituição de coisas foi determinado o cancelamento da restrição, mas que tal decisão não
teria sido reproduzida nos autos principais. Constatação de que não houve o descumprimento da
decisão por parte das autoridades de imigração. Crime não caracterizado. Inexistência de justa
causa para dar prosseguimento ao 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

432. Processo: 1.30.005.000124/2017-15 Voto: 3323/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330) pelo gerente regional
do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  em  Niterói,  em  razão  do  descumprimento  judicial
determinado nos autos de mandado de segurança. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). O Juízo teria definido cronograma específico sobre as datas em que parcelas de seguro-
desemprego devidas ao impetrante deveriam ser pagas. Nos termos do cronograma estipulado
pelo juízo a liberação da última parcela venceria em 23/12/2016, ao passo que o cronograma
fixado pela Gerência Regional do Trabalho e Emprego previu como data de liberação da última
parcela  o  dia  08/02/2017.  Verifica-se  que  o  desajuste  entre  as  datas  se  deu  em função  de
limitação técnica do Sistema de seguro-desemprego, uma vez que o impetrante não tinha somado
135 dias de desemprego,  período mínimo previsto  para que  se faça  jus à  quinta  parcela  do
seguro-desemprego. Ademais, constata-se dos autos que a gerência antecipou as parcelas de nº
2,  3 e 4, após ciência da decisão dos embargos,  resultando, inclusive,  na liberação em data
anterior  à  determinada  pelo  juízo.  Carência  de  indícios  da  prática  de  conduta  dolosa.  Cabe
ressaltar,  por  fim,  que  a  quinta  parcela  do  seguro-desemprego  já  foi  liberada.  Trâmite
administrativo que justificou o atraso no cumprimento da ordem. Inexistência de justa causa para
dar prosseguimento ao 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

433. Processo: 1.31.000.000285/2017-11 Voto: 3375/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de  sonegação de contribuição previdenciária  (CP,  art.  337-A)
verificado no bojo de ação trabalhista.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  A
reclamante foi contratada pela empresa, em 12/04/2015, para exercer a função de chapeira, com
remuneração  de  R$  900,00  (novecentos  reais),  tendo  rescindido  indiretamente  o  contrato  de
trabalho em 19/04/2016. A empregada trabalhou na empresa apenas durante 1 ano e 1 mês.
Dessa forma, considerando o valor salarial recebido mais o tempo de serviço prestado, percebe-
se que o valor da contribuição previdenciária não alcançaria o limite de R$ 10.000,00 (dez mil
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. Dessa
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forma,  como  a  Lei  n°  11.457/07  considerou  como dívida  ativa  da  União  também os  débitos
decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado
aos  créditos  tributários,  não  há  porque  fazer  distinção,  na  seara  penal,  entre  os  crimes  de
descaminho ou sonegação de contribuição previdenciária, razão pela qual deve se estender a
aplicação  do  princípio  da  insignificância  a  estes  últimos  delitos.  Precedentes  do  STJ:  RHC
55.468/SP,  Quinta  Turma,  DJe  11/03/2015;  AgRg  no  REsp  1447953/SP,  Quinta  Turma,  DJe
18/02/2015. Precedente 2ª CCR " Procedimento MPF 1.34.025.000165/2016-35, 671 Sessão, de
13/02/2017, unânime). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

434. Processo: 1.31.000.000286/2017-58 Voto: 3365/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de  sonegação de contribuição previdenciária  (CP,  art.  337-A)
verificado no bojo de ação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O autor
da reclamação trabalhista foi contratado pela empresa, em 17/08/2015, para exercer a função de
ajudante geral, com remuneração de R$ 1.200,00, tendo rescindido indiretamente o contrato de
trabalho  em  09/03/2016.  No  caso  em  questão,  o  empregado  trabalhou  na  empresa  apenas
durante 6 meses e 15 dias. Dessa forma, considerando o valor salarial recebido, mais ainda o
tempo de serviço prestado, percebe-se que o valor da contribuição previdenciária não alcançaria o
limite de R$ 10.000,00 (dez mil 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. Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07 considerou como dívida ativa da União
também  os  débitos  decorrentes  das  contribuições  previdenciárias,  dando-lhes  tratamento
semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal,
entre os crimes de descaminho ou sonegação de contribuição previdenciária, razão pela qual
deve se estender a aplicação do princípio da insignificância a estes últimos delitos. Precedentes
do STJ:  RHC 55.468/SP,  Quinta  Turma,  DJe 11/03/2015;  AgRg no REsp 1447953/SP,  Quinta
Turma, DJe 18/02/2015. Precedente 2ª CCR " Procedimento MPF 1.34.025.000165/2016-35, 671
Sessão, de 13/02/2017, unânime). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

435. Processo: 1.31.001.000258/2016-40 Voto: 3299/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de  sonegação de contribuição previdenciária  (CP,  art.  337-A)
verificado no bojo de ação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os
autores  da  reclamação trabalhista  possuíam a  remuneração  de  R$ 1.271,00,  para  exercer  a
função de pedreiro, e R$ 1.017,00, para a função de auxiliar de almoxarifado. Ressalta-se que
ambos os reclamantes trabalharam na empresa durante 1 ano e 9 meses. Considerando o valor
salarial recebido, e ainda o tempo de serviço prestado, o valor da contribuição previdenciária não
alcança  o  limite  o  montante  de  R$  10.000,00.  Consoante  entendimento  firmado  pelo  STJ,  é
aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto
no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07 considerou como dívida
ativa  da  União  também os  débitos  decorrentes  das  contribuições  previdenciárias,  dando-lhes
tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na
seara penal, entre os crimes de descaminho ou sonegação de contribuição previdenciária, razão
pela qual deve se estender a aplicação do princípio da insignificância a estes últimos delitos.
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Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp 1447953/SP,
Quinta Turma, DJe 18/02/2015. Precedente 2ª CCR " Procedimento MPF 1.34.025.000165/2016-
35, 671 Sessão, de 13/02/2017, unânime). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

436. Processo: 1.33.008.000107/2017-38 Voto: 3390/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Comunicação pelo  juízo da 3ª  Vara Federal  de Itajaí-SC,  de que o Gerente
Regional de Saúde, vinculado ao Estado de Santa Catarina, a despeito de intimado para cumprir
ordem judicial para o fornecimento de medicamento, não atendeu o comando judicial. Suposta
prática do crime de desobediência (CP, art. 330) e ato de improbidade improbidade administrativa
(art. 11, II, da Lei 8.429/92). Promoção de arquivamento fundada na atipicidade da conduta, uma
vez que agente público somente comete crime de desobediência quando age como particular.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  funcionário  público  pode  ser
responsabilizado pelo crime de desobediência, desde que a ordem tenha sido dirigida diretamente
à autoridade do ente público responsável por seu atendimento e que não tenha sido dada por seu
superior  hierárquico,  caso  em que apenas seria  aplicável  sanção de  natureza  administrativa.
Precedente do STJ: REsp 1173226/RO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 04/04/201.
Para a configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem
legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1)
não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o
destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Enunciado nº 61 da 2ª
CCR. Verifica-se, no caso, a aplicação de multa pelo juízo, em razão do descumprimento reiterado
da ordem. Atipicidade. Quanto à prática de ato de improbidade, faz-se necessária a remessa dos
autos à 5ª CCR para análise da matéria de sua atribuição (art. 2°, § 5° da Resolução CSMPF n°
148). Homologação do arquivamento.

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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

437. Processo: 1.34.011.000170/2017-88 Voto: 3373/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime do art. 343 do Código Penal (dar, oferecer ou prometer
dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha para fazer afirmação falsa, negar ou calar a
verdade  em  depoimento).  O  investigado  estaria  exigindo  quantias  em  dinheiro  para  prestar
depoimento em Inquérito Civil Público, beneficiando ou contrariando interesses de determinado
sindicato.  O investigado  também estaria  exigindo  determinado valor  em dinheiro  para  prestar
depoimento  de  forma  desfavorável  a  empresa,  informando  ainda  que,  caso  a  oferta  fosse
rejeitada,  negociaria  com  outra  pessoa  para  depor  em  sentido  contrário  aos  interesses  da
entidade sindical. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constata-se dos autos
que não foi dado, oferecido ou prometido dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, ao
contrário, o investigado, na qualidade de possível testemunha, é que teria solicitado dinheiro e/ou
vantagens para prestar depoimento nos autos do Inquérito Civil Público, não se configurando o
delito previsto no art. 343 do Código Penal. Carência de elementos mínimos necessários para
justificar o prosseguimento do feito. A conduta não se enquadra em nenhum dos tipos penais
acerca dos crimes contra a administração da Justiça. 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

438. Processo: 1.34.021.000136/2016-11 Voto: 3391/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática dos crimes de sonegação de contribuição
previdenciária  (CP,  art.  337-A)  e  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A)  por
cooperativa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal do
Brasil  informou  inexistir  interesse  fiscal  na  apuração  dos  fatos  noticiados.  Quanto  ao  crime
previsto no art.  337-A do CP, verifica-se que, diante da ausência de constituição definitiva do
crédito tributário, o crime não se configurou. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24
do STF. Carência de providências adicionais a serem tomadas. Quanto a possível prática do crime
previsto no art. 168-A do CP, embora desnecessária a constituição definitiva do crédito para sua
configuração, observa-se que os fatos ocorreram entre os anos de 2003 e 2005. A pena máxima
cominada ao crime é de 5 (cinco) anos de reclusão, com prazo prescricional de 12 anos (CP, art.
109,  III).  Transcurso  do  prazo.  Extinção  da  punibilidade  do  ilícito  penal  (CP,  art.  107,  IV).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

439. Processo: 1.34.043.000149/2016-24 Voto: 3225/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática dos crimes de redução a condição análoga
a de escravo (CP, art. 149), frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203) e
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), praticados pelos representantes legais
de empresa. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Segundo o Ministério Público do
Trabalho, a empresa supostamente contabilizava horas extras trabalhadas e pagas em percentual
menor  do  que  o  estabelecido  em  lei,  visando  reduzir  a  base  de  cálculo  das  contribuições
previdenciárias incidentes sobre as relações trabalhistas.  Notícia por parte de funcionários da
existência de condições degradantes e de jornada exaustiva. A sentença trabalhista reconheceu
os ilícitos trabalhistas, bem como as contribuições previdenciárias devidas, fixando o valor da
causa em R$ 15.000,00, mas sem fazer menção ao valor das contribuições sociais. Em consulta
ao andamento do processo, verificou-se que em 27/03/2013 houve homologação de acordo e os
eventuais valores devidos foram pagos, sendo certo que em 28/04/2014 a ação trabalhista fora
arquivada. Quanto ao delito de redução à condição análoga a de escravo, a fiscalização do MPT
não identificou tal situação, apenas irregularidades trabalhistas, já devidamente apuradas no bojo
da ação trabalhista mencionada. Carência de justa para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

440. Processo: 1.35.000.000500/2017-27 Voto: 3589/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de furto (CP, art. 155) em projetos de pesquisa da
Embrapa, bem como notícia de incêndios na Reserva Particular do Patrimônio Natural do Caju.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Embrapa informou que nos
locais onde ocorreram os furtos não há câmeras de segurança. Não foi relatada a existência de
testemunhas.  Carência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de
modificar o panorama probatório atual. Quanto aos incêndios, verificou-se que ocorreram no verão
(período seco), o que pode ter causado seu início de forma natural. Inexistência de justa causa
para dar prosseguimento ao 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

Outras deliberações(Arquivamento)

441. Processo: 1.23.005.000485/2015-26 Voto: 3270/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 1) Suposta obtenção de financiamento de forma fraudulenta
(arts. 19 e 20 da lei nº 7.492/86). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a
realização de diligências preliminares, não foi possível  colher informações concretas de que o
financiamento  tenha  ocorrido,  tendo  em  vista  a  não  localização  de  qualquer  processo
administrativo  de  financiamento  em  favor  da  investigada.  Ademais,  verifica-se  que  a
representação se refere a fatos ocorridos no ano de 2002. Considerando que os supostos crimes
têm pena máxima de 06 anos, com prazo prescricional respectivo em 12 anos (art. 109, III, CP),
verifica-se que os fatos estão prescritos desde 2014. Falta de justa causa para o prosseguimento
da  persecução  penal.  Homologação  do  arquivamento.  2)  Possível  crime  de  falsificação  de
documento público (CP, art. 297) e uso de documento falso (CP, art. 304). Revisão de declínio
(Enunciado nº 32, 2ªCCR). Suposta apresentação de documentos falsos à instituição bancária e
cartório imobiliário. 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."  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

442. Processo: 1.33.000.000100/2017-96 Voto: 3583/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência de crime contra as relações de consumo (art. 66 e 67, Lei
8078/90). Ofício encaminhado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária "ANVISA noticiando a
autuação de determinada emissora de rádio em razão da veiculação de propaganda enganosa de
produtos  não  registrados.  Recebimento  da  promoção  de  arquivamento  como  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Eventual caracterização de crime contra as relações de
consumo,  de  competência  da  Justiça  Estadual.  A  empresa  foi  condenada,  na  esfera
administrativa,  à  multa  e  proibição  da  propaganda  irregular.  Inexistência  de  elementos  que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Parquet Federal para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

443. Processo: 1.34.003.000160/2017-41 Voto: 3366/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática do crime de estelionato (CP,
art. 171) e/ou furto de identidade na internet. Manifestação de possível "hakeamento" de conta do
gmail, e de site de uma empresa, além de "roubo" de R$ 64,00. Promoção de Arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições
(Enunciado nº 32). O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores
não é suficiente, por si só, para fixar a competência da Justiça Federal. Enunciado nº 50 desta 2ª
CCR.  Ausência  de  elementos  e  informações  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público  Federal  para  persecução  penal.  Suposto  estelionato  praticado  entre  particulares.
Arquivamento que se recebe como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, que ora
se homologa.

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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen.

    A sessão foi encerrada às quatorze horas e quarenta e um minutos, lavrando-se esta ata, que vai assinada pelos
membros presentes.

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

Coordenadora

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Suplente

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 

Titular

MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE
PAULA

PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA
Suplente
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