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

ATA DA SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO
ORDINÁRIA DE MAIO DE 2017

 Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete, às treze horas e quarenta e dois minutos,
iniciou-se, na sala de reunião da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, a
Sexcentésima Septuagésima Oitava Sessão Ordinária de Revisão, convocada e presidida pela Coordenadora Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Compareceram à sessão os Titulares Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e
Dr.  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde de Carvalho,  bem como o  Suplente,  Dr.  José Bonifácio  Borges  de  Andrada.
Ausentes,  justificadamente,  os  membros  Dr.  Franklin  Rodrigues  da  Costa  (suplente)  e  Dra.  Maria  Helena de
Carvalho  Nogueira  de  Paula  (suplente),  que  solicitaram inclusão  dos  feitos sob  suas  relatorias  na  pauta  de
julgamento.  Os estagiários  do curso de Direito  Eurico  Marcos  Pinheiro  Martins,  aluno do Instituto  Processus,
matrícula n° 10910095781 e Fernanda Viana de Morais, aluna do Centro Universitário de Brasília, matrícula n°
635829 acompanharam a sessão. Na ocasião, o colegiado julgou os seguintes procedimentos:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JFRJ/SJM-0002370-
33.2012.4.02.5110-INQ

Voto: 3921/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
SÃO JOÃO DE MERITI

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

Ementa: Inquérito Policial. Manifestação encaminhada pela Coordenação Geral de Ouvidoria Nacional dos
Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República dando conta
de possível crime ambiental, em razão de informação da existência de vários corpos em caixões
em um necrotério, que não possuiria licença ambiental. Revisão de declínio (Enunciado n° 33 - 2ª
CCR).  Investigações  centraram  em  fato  absolutamente  alheio  à  problemática  suscitada  pela
representante, qual seja, eventual crime de tráfico de órgãos humanos, ocultação de cadáver ou
até  mesmo homicídio.  Ausência  de  indícios  da  transnacionalidade  da  conduta,  quanto  a  tais
crimes. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

002. Processo: JF/CE-0000682-30.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 4084/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 273, § 1°-B, do CP. Apreensão de
substância  anabolizante  em  encomenda  postada  na  agência  dos  Correios  em  Juazeiro  do
Norte/CE, com destinatário em Antibes/França. Promoção de arquivamento fundada na ausência
de indícios da autoria quanto ao responsável pela comercialização do produto. Discordância do
Magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Laudo pericial constatou
que  o  medicamento  apresenta  impressos  exclusivamente  em português,  informando  ter  sido
fabricado por indústria brasileira e está relacionada na lista C5 (substâncias sujeitas a controle
especial  em duas  vias).  Consulta  ao  sítio  da  ANVISA foi  localizado  registro  para  o  referido
produto. Esclarecimentos por parte do investigado, que informou ter adquirido o produto em uma
feira  há aproximadamente  cinco  anos,  para  enviar  ao seu  irmão que  reside  na  França.  Não
verificação, no caso concreto, da prática do crime previsto no art. 273 do CP pelo remetente, que
apenas iria  enviar  o  produto  a  um parente.  Ausência  de indícios  de  autoria  com relação  ao
vendedor  da  substância  que,  em  tese,  teria  cometido  conduta  delituosa  ao  comercializar  o
anabolizante.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Manutenção  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

003. Processo: JF/CE-0000729-04.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 4054/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ROUBO (CP, ART. 157). MPF: ARQUIVAMENTO
EM  RAZÃO  DA  AUSÊNCIA  DE  AUTORIA  E  ELEMENTOS  QUE  JUSTIFIQUEM  O
OFERECIMENTO  DE  DENÚNICA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  ART.  28  DO  CPP.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  a partir  de representação
formulada pelo IBGE, noticiando a possível prática do crime previsto no art. 157 do CP, em razão
de roubo de aparelho PDA pertencente ao patrimônio do referido instituto. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, fundamentando que, apesar de
todas as diligências efetuadas, afigurava-se inviável a identificação dos responsáveis pela autoria
do delito e que não existiam elementos a fundamentar o oferecimento de denúncia. 3. O Juiz
Federal  discordou  das  razões  ministeriais,  argumentando  que  o  pedido  de  arquivamento  era
prematuro, já que as operadoras de telefonia não atenderam à solicitação da Policia Federal, em
fornecer  os  dados  cadastrais  solicitados,  pelo  fato  de  não  ter  sido  informado  o  período  de
pesquisa para o seu efetivo cumprimento, portanto, ainda existiriam diligências cabíveis. 4. No
presente caso,  foram solicitadas informações às operadoras de telefonia, na esperança de se
localizar o referido objeto roubado. No entanto, a medida restou infrutífera, já que a falta de dados
quanto ao período ao qual se desejava a informação inviabilizou a resposta das operadoras,
sendo necessário, portanto, o encaminhamento de novas solicitações, informando como período a
data do delito até o presente momento, no intuito de esgotarem-se todas as possibilidades de
investigação. 5. 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.  6.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
investigação, com a colheita precisa das informações mencionadas 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). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

004. Processo: JF/CE-0003348-09.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 4051/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
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DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ROUBO (CP, ART. 157). MPF: ARQUIVAMENTO
EM  RAZÃO  DA  AUSÊNCIA  DE  AUTORIA,  DECURSO  TEMPORAL  E  ELEMENTOS  QUE
JUSTIFIQUEM O OFERECIMENTO DE DENÚNICA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART.
28 DO CPP. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA  PROSSEGUIR  NA  INVESTIGAÇÃO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de
representação formulada pelo IBGE, noticiando a possível prática do crime previsto no art. 157 do
CP, em razão de roubo de aparelho PDA pertencente ao patrimônio do referido instituto. 2. O
Procurador  Regional  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento,
fundamentando que,  apesar  de todas  as  diligências  efetuadas,  bem como o lapso de tempo
decorrido, afigurava-se inviável a identificação dos responsáveis pela autoria do delito e inexistiam
elementos a fundamentar o oferecimento de denúncia. 3. O Juiz Federal discordou das razões
ministeriais,  argumentando  que  o  pedido  de  arquivamento  era  prematuro,  uma  vez  que  as
informações fornecidas pela operadora de telefonia indicavam a utilização do IMEI do aparelho
roubado, sendo que não foram ouvidas as pessoas apontadas pela operadora. Portanto, ainda
existiriam  diligências  cabíveis.  4.  Solicitadas  informações  às  operadoras  de  telefonia,  na
esperança de localizar o referido objeto roubado, logrou-se êxito em identificar possíveis suspeitos
de estarem com o aparelho roubado, contudo, não foram ouvidas as pessoas identificadas por
duas das operadoras oficiadas, razão pela qual se faz mister a oitiva das mesmas, para que se
esgotem  todas  as  possibilidades  possíveis  de  elucidação  dos  fatos.  5.  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. 6. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na investigação, com a colheita precisa das
informações mencionadas 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). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

005. Processo: JF-JAL-0001151-78.2016.4.03.6124-
INQ

Voto: 4014/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 24ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
JALES/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  atentado  contra  a  segurança  de  transporte
marítimo, fluvial ou aéreo (CP, art. 261). Realização de manobras arriscadas e voos rasantes, por
pilotos de aviões de pulverização agrícola, sobre área residencial, próxima a aeroporto municipal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de diversas diligências e inquirição
dos possíveis autores. Ausência de indícios suficientes a comprovar a autoria. Esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

006. Processo: JF/MOC-0008730-
98.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 4025/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1°, II) e de
fraude à execução (CP, art. 179). Executado que não apresentou o bem (motocicleta) penhorado
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que detinha a posse ou detenção, sendo que dele se dispôs sem prévia autorização do juízo.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oferecimento de denúncia pelo MPF contra o
investigado pela prática do crime previsto no art. 168, § 1°, II, do CP, considerando ele que detinha
a condição de depositário judicial de fato do bem. Promoção de arquivamento quanto ao pai do
investigado, uma vez que, apesar de constar sua assinatura no auto de penhora, não há nos
autos prova de que tenha exercido efetiva posse sobre o bem indevidamente alienado ou que
tenha concorrido para  a  sua apropriação.  Arquivamento  promovido,  também,  com relação  ao
possível crime do art. 179 do CP, tendo em vista que a alienação da motocicleta foi constatada
durante  o  cumprimento  do  mandado  de  entrega  do  bem arrematado,  ou  seja,  já  incidida  a
constrição judicial, já levado o bem à hasta pública e já tendo sido arrematado, configurando o
crime do art. 168, § 1°, II, do CP, já denunciado. Homologação do arquivamento.

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

007. Processo: JF/PR/CAS-5000976-
11.2017.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3835/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  N.  75/93,  ART.  62,  IV).  CONSTATAÇÃO  DE
REITERAÇÕES  DAS  CONDUTAS  NOS  ÚLTIMOS  CINCO  ANOS.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA  INVESTIGAÇÃO.  1.
Procedimento  Investigatório  instaurado  a  partir  de  representação  fiscal  para  fins  penais  para
apurar  a  ocorrência  do  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334),  por  diversos  investigados.  2.  A
Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da
insignificância. 3. O Juiz Federal acolheu o arquivamento em relação a 05 (cinco) representados,
tendo discordado, no entanto, do arquivamento quanto a outros 08 (oito) investigados, em razão
do registro de outras autuações pela mesma conduta delitiva.  4. 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). 5. 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. 6. No caso dos autos, identificadas reiterações das condutas pelos 08
(oito)  investigados nos  últimos  cinco  anos e  a  efetiva  lesão  à  ordem tributária,  bem jurídico
tutelado, inaplicável é o princípio da insignificância. 7. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na investigação.

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

008. Processo: PRM-JND-3422.2016.000087-0-INQ Voto: 3812/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP. art. 171, § 3°). Comunicação
de que, apesar do óbito de titular de benefício previdenciário, o INSS permaneceu efetuando o
pagamento das parcelas na conta do de cujus. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Inexistência de recebimento de vantagem indevida. Comprovação de que não houve qualquer
saque na conta do falecido após o óbito. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação
do arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

009. 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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI 8.137/90, ART. 2º, INCISO II).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TERMO A QUO A SER CONTADO A
PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. 1.  Notícia  de Fato instaurada para
apurar a prática do crime contra a ordem tributária tipificado no art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.137/90,
atribuído aos representantes legais de empresa que teriam deixado de recolher os valores de
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Trabalho Assalariado, relativo aos meses de março a
dezembro (inclusive 13º salário) de 2010, bem como o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
Aluguéis,  relativo  aos  meses de março  a novembro  de 2010,  janeiro,  fevereiro,  maio,  junho,
agosto, setembro, novembro e dezembro de 2011 e janeiro, março, abril,  maio, junho, agosto,
setembro,  outubro e dezembro de 2012.  2.  O Procurador da República oficiante  promoveu o
arquivamento do feito por considerar que "entre a data da consumação do crime, ou seja, a data
da retenção indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Trabalho Assalariado e sobre
Aluguéis,  até  a  presente  data,  já  decorreram  mais  de  04  (quatro)  anos,  tendo  ocorrido  a
prescrição  da  pretensão  punitiva,  visto  que  se  trata  de  crime  formal".  3.  Os  autos  foram
encaminhados à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos
do art. 62, IV, da LC 75/93. 4. Verifica-se que se trata de um crime de conduta mista que para se
aperfeiçoar pede duas condutas, uma comissiva, antecedente, a saber o ato de descontar ou
cobrar determinado valor e, a seguir, tendo feito o desconto ou a cobrança deixar de recolher no
prazo legal o valor objeto da cobrança ou desconto, vale dizer não pagar no vencimento. Esta
última conduta é omissiva. 5. Este tipo penal é idêntico ao do art. 168-A do Código Penal, que
também é de conduta mista, difere apenas em que um se dirige aos tributos em geral enquanto o
outro  se  destina  especificamente  a  contribuições  previdenciárias.  6.  Ambos  têm  a  mesma
natureza do tipo do art. 1º da Lei nº 8137/90, culminam em não se pagar o devido ao Fisco,
lesando a Fazenda Pública. O tipo do art. 1º. também é de conduta mista e de resultado, assim se
a um se aplica a Súmula Vinculante 24 do STF, ao outro, por identidade de razões se há de dar o
mesmo tratamento, ubi eadem ratio, ibi idem jus, data venia. 7. O Superior Tribunal de Justiça,
acerca da conduta típica do art. 2º, inciso II, da Lei n.º 8.137/90, entendeu que: "O termo a quo
para  a  contagem  do  prazo  prescricional  em  relação  ao  crime  previsto  no  art.  2º  da  Lei  n.
8.137/1990 é o momento da constituição definitiva do crédito tributário, elemento imprescindível
para o desencadeamento da ação penal". (STJ " HC 236.376/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2012, DJe 01/02/2013) 8. "Assim, em se considerando que
apenas com a constituição definitiva do crédito tributário está presente a justa causa para a ação
penal, a partir deste momento é que se passará a transcorrer a prazo prescricional, visto que a
pretensão punitiva  depende da verificação da condição objetiva de punibilidade."  (STJ -  RHC
20.234/SP,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  23/08/2007,  DJ
01/10/2007, p. 289) 9. Dessa forma, no caso dos autos, tendo em vista que o crédito tributário foi
constituído  apenas  em  03/2015,  evidencia-se  a  não  ocorrência  da  prescrição  da  pretensão
punitiva estatal, que se verificará apenas em 03/2019. 10. Não homologação do arquivamento e
designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  na
investigação.

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

PADRÃO 
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Homologação do Declínio de atribuição

010. Processo: SR/DPF/PA-00159/2016-INQ Voto: 3958/2017 Origem: GABPR2-UC - UBIRATAN 
CAZETTA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art.
33, caput). Envio de encomenda contendo substância conhecida como ecstasy, via Correios, de
Belém/PA para Fortaleza/CE. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 - 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.
Enunciado  da  Súmula  nº  522  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

011. Processo: SR/DPF/PA-00257/2013-INQ Voto: 3960/2017 Origem: GABPR12-VSC - VITOR 
SOUZA CUNHA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Autuação feita
pela ANVISA, de pessoa jurídica, por ter promovido a dispensação de substâncias psicotrópicas
anorexígenas  em  desacordo  com  as  determinações  regulamentares.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 33 - 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta.
Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

012. Processo: 1.11.000.000481/2016-90 Voto: 3923/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, em que a noticiante
informa a possível prática dos crimes de estelionato e ameaça contra particular (CP, arts. 171 e
147).  Promessa,  feita  por  terceiro,  para  obtenção  de  visto  de  permanência,  à  pessoa  de
naturalidade  portuguesa,  mediante  investimento financeiro  em empresa  particular.  Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Delitos  praticados  em  detrimento  de
particular. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar  a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução penal.Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

013. Processo: 1.20.000.000449/2017-86 Voto: 4009/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na
aplicação  de  verbas  pertencentes  a  sindicato  de  categoria  profissional.  Atual  presidente  que
estaria  pagando  suas  contas  com  dinheiro  do  sindicato.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Representação  fundamentada  por  matéria  divulgada  na  rede
mundial  de  computadores.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

014. Processo: 1.20.002.000099/2017-38 Voto: 3867/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, dando
conta da existência de comercialização de equipamentos de pesca (supostamente oriundos do
Paraguai) e de bebidas sem alvará de funcionamento para tanto. Revisão de declínio (Enunciado
n°  32  -  2ª  CCR).  Ausência  de  elementos  mínimos  que  comprovem  a  origem  dos  produtos
supostamente oriundos do Paraguai. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto
e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

015. Processo: 1.22.000.001109/2017-06 Voto: 3870/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato contra particular (CP, art.  171).  Adulteração de
boleto de pagamento, desviado para conta de terceira pessoa em instituição financeira particular.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Delito praticado em detrimento
de particular. Decisão judicial que não atribuiu responsabilidade à Caixa Econômica Federal, mas
sim à instituição financeira particular. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto
e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

016. Processo: 1.22.000.004795/2016-88 Voto: 3980/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de fato. Possível uso de documento falso (CP, art.  304 c/c art. 298), perante empresa
particular, com a finalidade de justificar falta ao trabalho. Posterior apresentação, em audiência
trabalhista, pela Reclamada, do atestado médico ideologicamente falso, como meio de prova a
justificar dispensa por justa causa da Reclamante. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR).  Inexistência de indícios de que o atestado tenha sido apresentado com a
intenção  de  induzir  em  erro  o  juízo.  Crime  entre  particulares.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
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penal. Precedente do STJ: CC 119.939/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção,
DJe 07/05/2012. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

017. Processo: 1.23.006.000283/2016-55 Voto: 3954/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão. Suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e exploração sexual de menores, dentro
de projeto de assentamento do INCRA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª
CCR). Condutas delitivas que prejudicam tão somente as vítimas (particulares). Inexistência de
afronta  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Precedente da 2ª CCR (Procedimento n° 1.31.000.001730/2015-91, Voto n°
967/2016,  Sessão  n°  635,  de  15/02/2016,  unânime).  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

018. Processo: 1.28.200.000079/2017-32 Voto: 3831/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto  crime de  moeda falsa  (art.  289,  §  1º  do CP).  Revisão  de declínio
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Laudo  Pericial.  Falsificação  grosseira.  Súmula  73  do  STJ:  A
utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato,
da competência da Justiça Estadual. Precedentes do STJ: CC nº 135.301/PA, Rel. Min. Ericson
Maranho, Terceira Seção, DJe 15/04/2015; CC nº 115.620/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira
Seção,  DJe  28/03/2011;  CAt  nº  175/ES,  Rel(a).  Min  (a).  Laurita  Vaz,  Terceira  Seção,  DJe
24/10/2005. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

019. Processo: 1.29.000.001061/2017-77 Voto: 3819/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação subscrita noticiando suposta prática de crime de falsificação de
documentos públicos (CP, art. 297). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Inexistência  de  elementos  indicativos  da  competência  federal.  Os  documentos,
supostamente falsos, foram apresentados à instituição de direito privado. Súmula n° 546 só STJ.
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
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declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

020. Processo: 1.29.000.001389/2017-93 Voto: 4010/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crimes contra a economia popular (Lei n° 1.521/51, art. 4°, a)
e de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando cobrança executiva na justiça estadual de Nota Promissória supostamente
emitida em razão do exercício de agiotagem. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
" 2ª CCR). Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do
crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o
sistema  financeiro  e  a  ordem  econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou
interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a
infração  penal  antecedente  for  de  competência  da  Justiça  Federal.Precedente  do  STJ  (CC
113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Informações de
que o investigado não possui antecedentes criminais relevantes. Fatos relatados indicam a prática
de possível crime contra a economia popular (Lei nº 1521/51, art. 4º, alínea a), de competência da
Justiça Estadual.  Ausência de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

021. Processo: 1.30.005.000194/2017-65 Voto: 3864/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, dando
conta de suposto crime de falsidade ideológica (CP,  art.  299).  Investigada que teria  prestado
declaração falsa de endereço, com o propósito de ser beneficiada em processo de seleção para
professor temporário municipal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Suposta infração penal cometida em face de órgão municipal. Inexistência de ofensas a bens,
serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades autárquicas  e  empresas  públicas,  ou
qualquer outra causa justificadora da competência federal. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedente:  CC  200200364333,  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  STJ  -  Terceira  Seção,  DJ:
26/03/2007 p. 00194. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

022. Processo: 1.33.010.000003/2017-84 Voto: 3881/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

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

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

023. Processo: 1.34.010.001181/2016-12 Voto: 3875/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de valores (Lei nº 9.613/98). Sentença proferida em
processo que apura sonegação de ICMS, por parte de pessoa jurídica de direito privado, que teria
faturamento declarado, mas sem a correspondente comprovação de movimentação bancária dos
valores,  o  que  levantou  a  suspeita  de  eventual  existência  do  delito  de  lavagem de dinheiro.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Hipótese em que os elementos
iniciais  não  evidenciam  a  ocorrência  de  crime(s)  antecedente(s)  de  competência  da  Justiça
Federal (sonegação de tributos estaduais, entre outros). Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da
Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência
da Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira
ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça
Federal. Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção,
DJe 05/06/2013).  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

024. Processo: 1.34.015.000146/2017-17 Voto: 3979/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 171, §2°, III, do CP. Representantes
legais de pessoa jurídica, ré em ação de execução fiscal federal, teriam alienado bens imóveis
que haviam sido arrematados por terceiro em hasta pública. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  O  próprio  Juiz  da  causa  informou  que  não  houve  fraude  à
execução. A credora da execução (União) não sofreu qualquer prejuízo, uma vez que o débito
exequendo foi pago com a renda obtida por meio da arrematação dos imóveis. Eventual lesão
patrimonial  foi  sofrida  pelo  arrematante,  que  não  é  parte  no  processo,  e  deverá  buscar  a
reparação  do  dano  (anulação  do  posterior  negócio  jurídico  de  venda  dos  bens)  pelas  vias
processuais próprias. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

025. Processo: 1.34.024.000190/2016-29 Voto: 3987/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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OURINHOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando a
prática de eventuais  crimes,  dentre  os quais  possível  tráfico  de  drogas (Lei  nº  11.343/2006).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Análise prévia pela 7ª CCR, que
homologou  o  arquivamento  quanto  ao(s)  fato(s)  objeto(s)  de  matéria  de  sua  atribuição.
Encaminhamento à 2ª CCR para análise do declínio referente ao crime de tráfico de drogas.
Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedente do STJ (CC 144.030/MS, Terceira Seção, DJe 02/03/2016). Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

026. Processo: 1.35.000.000622/2017-13 Voto: 4056/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o noticiante
relata, de forma genérica, a prática de diversos crimes por parte de determinado indivíduo, tais
como roubo, adulteração de veículos, tráfico de drogas, furtos em contas bancárias, dentre outros.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de transnacionalidade
da conduta. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

027. Processo: 1.35.000.001423/2016-41 Voto: 3925/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o noticiante
informa  a  possível  prática  de  crime  de  estelionato,  cometido  contra  particular  (CP,  art.  171).
Cobrança de valores mensais, por terceiro, a título de intermediação de cadastro, sob a promessa
de obtenção de moradia no Programa Minha Casa Minha Vida " PMCMV. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Oficiada, a Prefeitura informou que não possui qualquer
tipo de convênio com terceiros (movimentos sociais) para gerenciar ou cadastrar candidatos a
beneficiários do PMCMV. Inexistência de prejuízo ou fraude no referido programa. Delito praticado
em  detrimento  de  particular.  Inexistência  de  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)
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028. Processo: 1.17.000.000710/2017-33 Voto: 3844/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o
noticiante  relata  que  determinadas pessoas estariam acessando o sítio  eletrônico  da Receita
Federal e "mexendo" na situação do seu CPF, bem como o estariam ameaçando. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Com relação ao suposto acesso ao site da RFB, não há
qualquer verossimilhança na afirmação do representante. Não é possível que um particular altere
a situação cadastral de uma pessoa (da forma noticiada), via internet, para prejudicá-la. Ausência
de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução penal.  Homologação  do  arquivamento
quanto ao referido crime. 2) Possível  prática do crime de ameaça (CP, art.  147).  Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32).  Fatos  ocorridos  entre  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
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

029. Processo: DPF/JPA-00075/2016-LRE Voto: 3985/2017 Origem: GABPR4-RPT - 
REGINALDO PEREIRA DA 
TRINDADE

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A).
Apuração, em sede de Reclamação Trabalhista, da ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De acordo com o Enunciado
n° 63 da 2ª CCR "A sentença trabalhista transitada em julgado, condenatória ou homologatória de
acordo, após sua liquidação, constitui definitivamente o crédito tributário." Porém, no caso, ficou
constatada a supressão de contribuição no valor de apenas R$ 646,82. Consoante entendimento
firmado  pelo  STJ,  é  aplicável  o  princípio  da  insignificância  aos  débitos  tributários  que  não
ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07
considerou  como  dívida  ativa  da  União  também  os  débitos  decorrentes  das  contribuições
previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há
porque fazer distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho, de apropriação indébita
ou sonegação de contribuição previdenciária, razão pela qual deve se estender a aplicação do
princípio da insignificância a estes últimos delitos. Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta
Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp 1447953/SP, Quinta Turma, DJe 18/02/2015; AgRg no
REsp 1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Homologação do arquivamento.

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

030. Processo: DPF/RO-0003/2017-LRE Voto: 3984/2017 Origem: GABPR4-RPT - 
REGINALDO PEREIRA DA 
TRINDADE

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

Ementa: Notícia de Fato. Verificação Preliminar de Informação " VPI instaurada para apurar suposta prática
de crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3°), mediante falsa alegação de existência
de  união  estável,  para  fins  de  requerimento  de  benefício  de  pensão  por  morte.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após  a  realização  de  diligências,  foi  constatada  a
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inexistência de benefício solicitado/concedido à investigada. 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). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

031. Processo: DPF/RO-0070/2017-INQ Voto: 3961/2017 Origem: GABPR4-RPT - 
REGINALDO PEREIRA DA 
TRINDADE

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de roubo (CP, art. 157). Comunicação de que dois indivíduos,
não identificados, abordaram agente do IBGE e, sob grave ameaça, subtraíram-lhe um celular,
pertencente  ao  referido  órgão  federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências  realizadas que  não  identificaram os  autores  da  infração.  Ausência  de  indícios  de
autoria  delitiva.  Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório  atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

032. Processo: DPF/SAL/PE-00231/2015-INQ Voto: 3959/2017 Origem: SJUR/PRM-PE - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de estelionato previdenciário (CP, 171, § 3º). Recebimento de
benefício previdenciário de aposentadoria por idade, na condição de segurado especial, mediante
concessão  supostamente  fraudulenta.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Realizadas diligências os fatos narrados não foram comprovados. Esgotamento das diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

033. Processo: DPF-UDI-00334/2014-INQ Voto: 4013/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do CP).
Fatos noticiados pela Vara do Trabalho de Pinheiro/MA, mediante encaminhamento cópia dos
autos, com sentença, transitada em julgado, no qual foram constatadas indícios de condições de
trabalho degradantes na colheita de milho em fazenda de pessoa jurídica de direito privado, no
ano de 2008. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informações do Ministério do
Trabalho e Emprego " MTE comunicando a impossibilidade de apuração da denúncia, uma vez
que os fatos ocorreram em 2008 e que a situação não mais perdura. Ademais, os trabalhadores
supostamente prejudicados já não possuem mais vínculo com a empregadora, sendo que não há
no sistema de cadastramento de denúncias do MTE qualquer outra notícia de suposta prática de
trabalho escravo. Possíveis infrações trabalhistas, que já foram noticiadas ao Ministério Público do
Trabalho. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

034. Processo: PRM-JND-3422.2017.000003-8-INQ Voto: 3828/2017 Origem: GABPRM1-JLPK - JOSE 
LUCAS PERRONI KALIL

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto (CP, art. 155), praticado contra Agência dos Correios. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva.
Inexistência  de  testemunhas  ou  de  outros  elementos  técnicos  formadores  de  convicção
(fragmentos papiloscópicos, imagens, vestígios biológicos, etc). Ausência de diligências capazes
de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

035. Processo: 1.00.000.003818/2017-85 Voto: 3850/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Lançamento de débito automático no valor de R$ 109,20 em conta
bancária de correntista da CEF, sem a sua autorização, em favor de assistência a servidores
públicos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Instaurado inicialmente Inquérito
Civil para apuração das irregularidades noticiadas, após a realização de diligências, foi o referido
procedimento arquivado, uma vez que houve regular ressarcimento dos correntistas da CEF cujos
débitos haviam sido realizados por culpa da entidade convenente, não tendo havido prejuízo a
consumidores. Não há indícios, também, da existência de prejuízo por parte da CEF. Notícia de
que o convênio celebrado pela CEF e a assistência dos servidores públicos já foi  cancelado.
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). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

036. Processo: 1.01.000.000109/2017-19 Voto: 3817/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação de Coligação Partidária, comunicando supostas irregularidades
na  gestão  de  Instituto  de  Previdência  Social  Municipal.  Transferência  de  recursos,  para
investimentos  menos  rentáveis,  com  suposta  finalidade  de  favorecer  candidato  ao  cargo  de
prefeito a reeleição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62,  IV). Fatos encaminhados
inicialmente à Procuradoria Regional da República da 1ª Região e à Procuradoria-Geral de Justiça
do  Amapá.  A PRR1 proferiu  decisão  consignando que  não houve  lesão  a  bens,  serviços  ou
interesses da União, uma vez que a referida autarquia municipal foi criada por Lei Municipal para
gerir o regime próprio de previdência dos servidores municipais, não se tratando de instituição
financeira  ou  entidade  de  previdência  complementar,  que  poderia  ser  a  ela  equiparada.
Desnecessidade  de  remessa  dos  autos  ao  MPE,  tendo  em  vista  que  os  fatos  já  foram
comunicados  à  PGJ/AP.  Posteriormente,  os  autos  foram  remetidos  à  Procuradoria  Regional
Eleitoral do Amapá, para apuração de eventual crime eleitoral. Inexistência de descrição típica na
legislação  eleitoral  que  enquadre  a  conduta  narrada  como  crime  eleitoral.  Homologação  do
arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

037. Processo: 1.11.000.000206/2017-57 Voto: 3825/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Diversos crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171,
§ 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de parcelas de
benefício previdenciário, após a morte dos segurados, por terceiros desconhecidos. Benefícios
recebidos mediante a utilização de cartão magnético. Segurados que não possuíam procurador ou
representante legal. Ausência de indícios de autoria. Esgotamento das diligências investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da
Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR a 04 (quatro) dos casos noticiados. Arquivamento que não gera
coisa  julgada,  podendo as  investigações serem reabertas  se houver  notícia  de novas provas
(CPP, art. 18). Prescrição da pretensão punitiva em relação aos demais casos (Enunciados 36 e
53). Homologação do arquivamento.

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

038. Processo: 1.11.000.000324/2017-65 Voto: 4031/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3°).
Requerimento judicial do benefício de seguro defeso por pessoa que não se enquadraria como
pescadora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora o Juiz tenha considerado
que a investigada realizou afirmação falsa, verifica-se que ela exerceu seu direito de acesso à
justiça (CF, art. 5°, XXXV). Ao requerer a obtenção do benefício de seguro defeso em juízo, a
investigada disse que faz filé  de camarão em sua barraca,  sendo que recebe o camarão de
diversos pescadores. Embora não possa ser considerada pescadora, para fins de recebimento do
referido benefício (motivo pelo qual fora indeferido seu pedido), as informações contidas nos autos
revelam  que  ela  participa  da  cadeia  produtiva  do  pescado,  havendo  plausibilidade  no  seu
entendimento de que se enquadraria nos requisitos para requerimento do benefício. Ademais, já
foram adotadas as medidas necessárias para o cancelamento de seu registro como pescadora,
bem como para a devolução de eventuais parcelas recebidas indevidamente. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

039. Processo: 1.12.000.000498/2017-91 Voto: 3928/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposta prática de crimes contra  o ordem tributária,  associação criminosa e
lavagem de dinheiro. Informações prestadas pela representante de que os locadores do imóvel
em que reside não aceitam pagamento por meio de depósito bancário, mas somente em espécie.
Além  do  mais,  teriam  patrimônio  imobiliário  incompatível  com  suas  condições.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligência. Informação da Receita Federal dando conta da
inexistência de procedimento administrativo fiscal instaurado contra os investigados, sendo que a
notícia foi encaminhada para análise aprofundada da questão, em que serão avaliados os créditos
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de  interesse  e  relevância  fiscal.  Ausência,  no  momento,  de  crédito  tributário  definitivamente
constituído em desfavor do contribuinte investigado. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula
Vinculante do STF. 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.
Ademais, pelo que consta dos autos, os bens possivelmente são produto de herança. Falta de
indícios para a investigação referente ao delito de associação criminosa. Ausência de justa causa
para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

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

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de 05 (cinco) parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de
arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Verificação de que  a primeira  parcela  era parcialmente
devida,  tendo  em vista  que  o óbito  ocorreu  em 07/03/2011.  Saques indevidos,  referentes  às
competências de 02/2011 a 06/2011, que causaram prejuízo à autarquia federal no valor original
de  R$  2.720,00.  Último  pagamento  ocorrido  em  05/07/2011.  Embora  exista  procuradora
cadastrada, 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. Além disso, a quantia sacada é inferior ao piso mínimo para o ajuizamento de
ações  de  ressarcimento  ao  INSS  (R$  10.000,00),  nos  termos  do  art.  3º-A,  da  Portaria  nº
377/2011/AGU,  o  que  denota  a  irrelevância  da  conduta  nos  âmbitos  cível  e  administrativo  e
corrobora o não prosseguimento da investigação na seara penal. Homologação do arquivamento.

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

041. Processo: 1.13.000.001330/2015-01 Voto: 3891/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Suposta prática do crime de homicídio (CP, art. 121), contra indígena.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Laudo de exame de corpo de delito apontou
como  causa  da  morte  hemorragia  intracraniana  espontânea,  configurando,  portanto,  morte
natural.  Elementos  de  informações  colhidos  que  não  apontam para  a  ocorrência  de  conduta
criminosa.  Arquivamento  homologado  pela  6ª  CCR/MPF,  no  âmbito  de  suas  atribuições.
Homologação do arquivamento, na esfera penal, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

042. Processo: 1.13.002.000039/2017-50 Voto: 3818/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  falsidade  documental.  A investigada  teria  ajuizado  duas
demandas  judiciais,  em  subseções  judiciárias  diferentes,  requerendo  o  mesmo  benefício  de
aposentadoria,  colacionando  documentos  correspondentes  ao  exercício  de  atividade  rural.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Extinção de uma ação, sem resolução de
mérito,  em  razão  da  preexistência  da  outra.  Ausência  de  indícios  de  falsidade  documental.
Documentos apresentados comprovam o exercício da atividade rural. Princípios da intervenção
mínima e da fragmentariedade. Ausência de lesividade a bem jurídico tutelado pelo ordenamento
jurídico.  Não  observância  de  elementos  mínimos  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). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

043. Processo: 1.14.000.001429/2017-20 Voto: 3823/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Crime contra o patrimônio de empresa pública (CP, art.  163, III).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Materialidade  comprovada.  Ausência  de  indícios  de
autoria delitiva. Inexistência de notícia de perícia no local do crime. Impossibilidade de se iniciar
investigação, tendo em vista a falta de linha investigativa a ser adotada. Ausência de justa causa
para o prosseguimento da persecução penal ou mesmo possibilidade de realização de outras
diligências aptas a elucidarem a autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

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

044. Processo: 1.14.000.001430/2017-54 Voto: 3978/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  dano  (CP,  art.  163,  parágrafo  único,  III).  Pessoa  não
identificada teria arrombado agência dos Correios, não tendo, contudo, acessado a área onde
estavam os valores.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Imagens do circuito
interno de TV não possibilitaram a identificação do indivíduo, que usava um pano no rosto no
momento do fato. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

045. Processo: 1.15.000.002218/2016-96 Voto: 3762/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Comunicação  de  que  determinada  pessoa  seria  possuidora  de  quatro
apartamentos  em conjunjo  habitacional  construído  com  recursos  do  Programa  "Minha  Casa,
Minha Vida" e que locaria referidos imóveis a terceiros, desvirtuando a finalidade do programa.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de diversas diligências no intuito
de identificar o referido indivíduo, que não lograram êxito. Ausência de indícios de autoria delitiva
e 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
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

046. Processo: 1.16.000.000840/2017-11 Voto: 3744/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de roubo (CP, art. 157, § 2°, I e II). Assalto à agência dos Correios,
no dia  30/03/2016,  por  dois  indivíduos,  que renderam servidores e  clientes à  mão armada e
subtraíram  o  dinheiro  em  caixa,  algumas  encomendas  e  um  aparelho  celular.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas que não identificaram os autores da
infração. Ausência de indícios de autoria delitiva. Inexistência de diligências capazes de modificar
o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

047. Processo: 1.19.002.000092/2017-37 Voto: 3884/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS-MA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  após  a  morte  da  segurada,  por  terceiro
desconhecido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Benefício recebido mediante a
utilização de cartão magnético.  Segurada que não possuía procurador ou representante legal
cadastrado. Apesar de ter havido renovação de senha, não foi possível proceder à identificação
do  recebedor  dos  saques.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Esgotamento  das  diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

048. Processo: 1.22.000.000234/2017-91 Voto: 3856/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).
Representante  comunicou  que  trabalhou  como  contratada  para  determinado  município,  no
período de 22/02/2016 a 31/12/2016, e que durante todo o período foi descontado INSS do seu
salário,  mas não foram efetuados os  recolhimentos  devidos  pelo  ente  municipal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiado, o Prefeito encaminhou cópia das
GFIP's  comprovando  o  recolhimento  dos  encargos  previdenciários  dos  servidores  da
municipalidade, incluindo da representante, relativo às competências de 02/2016 a 12/2016. Em
consulta ao CNIS, verificou-se que, de fato, as contribuições descontadas da contratada foram
repassadas à Previdência  Social.  Fatos relatados na representação que não se confirmaram.
Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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049. Processo: 1.22.000.000912/2017-15 Voto: 3914/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  de  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  8.137/90),  por
administradores  de sociedade empresária.  Condutas que ensejaram a lavratura  de 11 (onze)
autos de infração em 07 (sete) Procedimentos Administrativos Fiscais. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações de que o MPF já ofereceu denúncia pela prática do crime
previsto  no  art.  1°,  I,  da  Lei  n°  8.137/90  em  relação  aos  procedimentos  com  créditos  já
constituídos.  Quanto  à  sonegação  relacionada  aos  créditos  ainda  não  constituídos  (que  se
encontram pendentes de julgamento pelo CARF), foi determinada sua inclusão no SASF/MPF,
para fins de acompanhamento de sua constituição. Crime de natureza material, cuja ocorrência
depende da constituição definitiva do crédito tributário. Ausência, no momento, de constituição
definitiva do crédito tributário. Súmula Vinculante n° 24 do STF. Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

050. Processo: 1.22.005.000400/2016-28 Voto: 3855/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JANAÚBA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A).
Apuração, em sede de Reclamação Trabalhista, da ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De acordo com o Enunciado
n° 63 da 2ª CCR "A sentença trabalhista transitada em julgado, condenatória ou homologatória de
acordo, após sua liquidação, constitui definitivamente o crédito tributário." Porém, no caso, ficou
constatada  a  supressão  de  contribuição  referente  a  apenas  02  (dois)  meses  do  vínculo
empregatício reconhecido. Consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da
insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº
10.522/02. Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07 considerou como dívida ativa da União também
os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao
que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal, entre os crimes
de descaminho, de apropriação indébita ou sonegação de contribuição previdenciária, razão pela
qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  a  estes  últimos  delitos.
Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp 1447953/SP,
Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe  11/02/2015.
Homologação do arquivamento.

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

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

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de 05 (cinco) parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Ouvida, a investigada afirmou que foi responsável pelos
saques  e  que  o  fez  para  pagar  despesas  com  o  funeral.  Ademais,  já  firmou  acordo  para
pagamento das parcelas indevidamente recebidas. Saques indevidos, referentes às competências
de  03/2005  a  07/2005,  que  causaram  prejuízo  à  autarquia  federal  no  valor  original  de  R$
1.420,00. Último pagamento ocorrido em 08/08/2005. Além disso, a quantia sacada é inferior ao
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piso mínimo para o ajuizamento de ações de ressarcimento ao INSS (R$ 10.000,00), nos termos
do art. 3º-A, da Portaria nº 377/2011/AGU, o que denota a irrelevância da conduta nos âmbitos
cível  e  administrativo  e  corrobora  o  não  prosseguimento  da  investigação  na  seara  penal.
Homologação do arquivamento.

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

052. 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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de 08 (oito)  parcelas de benefício  previdenciário  após o  óbito  do titular.  Revisão de
arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Ouvida,  a investigada afirmou que foi  responsável  pelo
saque  de  apenas  05  (cinco)  parcelas  e  que  o  fez  para  pagar  despesas  como  funerária,
supermercado e farmácia. Ademais, já autorizou a consignação em seu benefício para pagamento
das parcelas indevidamente recebidas. Saques indevidos, referentes às competências de 12/2007
a 07/2008, que causaram prejuízo à autarquia federal no valor original de R$ 2.863,93. Último
pagamento ocorrido em 08/08/2008. Além disso, a quantia sacada é inferior ao piso mínimo para o
ajuizamento de ações de ressarcimento ao INSS (R$ 10.000,00),  nos termos do art.  3º-A,  da
Portaria  nº  377/2011/AGU,  o  que  denota  a  irrelevância  da  conduta  nos  âmbitos  cível  e
administrativo e corrobora o não prosseguimento da investigação na seara penal. Homologação
do arquivamento.

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

053. Processo: 1.23.001.000243/2016-53 Voto: 3956/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação formulada por particular noticiando possível
recebimento  irregular  de  benefício  do  programa  Bolsa  Família  por  terceiro.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Ausência de provas do recebimento irregular,
durante  o  período  em que  estava  ativo.  Benefício  atualmente  bloqueado.  Não  renovação  de
cadastro  junto  a  prefeitura  do  Município.  Inexistência  de  justa  causa  para  prosseguir  nas
investigações. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

054. Processo: 1.23.007.000516/2016-18 Voto: 3880/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
noticiante comunica supostos abusos praticados por Promotora e Juíza, no exercício da função
eleitoral.  Relata  possíveis  perseguições  e  tratamento  diferentes  em  relação  a  eleitores  que
estavam de roupa amarela ou azuis no dia das eleições. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Fatos relatados de forma vaga e genérica, desacompanhados de qualquer elemento
de informação capaz de possibilitar uma investigação idônea. Não foi apontado qualquer dado
concreto, eventuais vítimas, testemunhas ou elemento mínimo apto a dar suporte ao início de uma
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apuração.  Comunicado  do  arquivamento,  o  representante  permaneceu  inerte.  Ausência  de
elementos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

055. Processo: 1.24.001.000310/2016-01 Voto: 3983/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática de crime de desobediência (CP, art. 330).
Não cumprimento, a tempo e modo devidos, de ordem judicial de bloqueio de conta bancária.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a realização de diligências, mediante
solicitação de informações e inquirição dos envolvidos, chegou-se a conclusão de possível falha
operacional, não se evidenciando dolo dos agentes em praticarem a conduta típica. Elementos de
informações, até então colhidos, que não apontam para a ocorrência do tipo penal. Homologação
do arquivamento.

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

056. Processo: 1.25.000.000062/2017-43 Voto: 4017/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Comunicação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão. Noticiante narra
que, ao colocar seu nome completo em sítio eletrônico de pesquisa, verificou a existência de uma
pessoa com o mesmo nome recebendo o benefício do Bolsa Família. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Realização de Pesquisa pela Assessoria de Pesquisa e
Análise.  Verificação  das  informações  contidas  no  Portal  da  Transparência  quanto  ao  NIS  da
favorecida. Constatação de que se tratam de duas pessoas com o mesmo nome, mas com todos
os outros dados diferentes. Inexistência de indícios de fraude no recebimento do benefício, mas
sim recebimento por homônimo. 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). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

057. Processo: 1.25.000.000080/2017-25 Voto: 3829/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  Boletim  de  Ocorrência  de  Crime
Eleitoral consistente em arregimentação de eleitor ou propaganda de boca de urna (Lei 9.504/97,
art. 39, § 5º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de resquício mínimo de
materialidade  que  comprove  a  configuração  do  delito.  Os  fatos  narrados  não  comprovam
arregimentação de eleitor ou propaganda de boca de urna, mas sim a tentativa do investigado de
adentrar o local de votação. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis
e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de materialidade delitiva.
Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

058. Processo: 1.25.000.001381/2017-76 Voto: 3822/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Contrariedades juridicamente irrelevantes nos
depoimentos prestados pelas testemunhas. Questão fática relacionada à comprovação de data de
registro  de  contratação  em CTPS e  horas  extras  laboradas.  Juízo  trabalhista  que  identificou
prontamente a falsidade,  tendo desconsiderado o depoimento prestado em razão dos demais
documentos contidos nos autos. Sentença fundada em outros elementos de prova existentes nos
autos.  Ausência  de  potencialidade  lesiva  nas  declarações.  Não  configuração  de  crime.
Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe  23/09/2013;  AgRg  no  REsp  1121653/PR,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
11/10/2011. Homologação do arquivamento.

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

059. Processo: 1.25.008.000176/2017-13 Voto: 3974/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de contrabando (CP,  art.  334-A).  Apreensão de 1.050 maços
cigarros,  supostamente  contrabandeados  do  exterior,  em  veículo  que  sofreu  capotamento.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de informações que comprovem
as marcas de cigarros apreendidos para confirmação do delito. Impossibilidade de exame pericial.
Ofício  da  Receita  Federal  dando  conta  da  destruição  total  da  mercadoria  apreendida.  Não
comprovada  a  materialidade  delitiva.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/20161  da  2ª  CCR.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

060. Processo: 1.25.016.000044/2017-92 Voto: 3964/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir  do encaminhamento de cópias de reclamatória trabalhista ao
MPF.  Reclamante  alegou  que,  em  decorrência  de  acidente  de  trabalho,  não  pode  mais
desenvolver suas funções e sofre com diversos problemas de saúde (demência, confusão mental,
esquecimento).  Pugnou,  assim,  por  diversas verbas trabalhistas e  por  indenização por  danos
morais, materiais e estéticos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Perícia médica
realizada em que ficou demonstrado que o acidente de trabalho, embora não tenha ocasionado
perda  definitiva  da  capacidade  laborativa,  causou  efetivamente  um  déficit  neurológico.
Impossibilidade de se afirmar que os sintomas que o reclamante relatou sentir não existem e que
foram utilizados apenas para induzir o Juízo em erro, pois o autor possui sequelas do acidente
que afetaram seu sistema neurológico. 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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

061. Processo: 1.26.000.002237/2016-39 Voto: 4012/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível descumprimento de Ordem Judicial, por parte da
União e do Estado de Pernambuco. Disponibilização de leito em Unidade de Tratamento Intensivo
(UTI). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de vaga em leito de UTI,
em  diversos  hospitais.  Disponibilização  de  medidas  próprias  de  UTI,  enquanto  o  paciente
aguardava  vaga.  Diversas  tentativas  de  busca  para  internação em leito  disponível.  Morte  do
paciente. Ausência de dolo ou culpa dos agentes públicos. Homologação do arquivamento.

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

062. Processo: 1.26.002.000089/2017-89 Voto: 3862/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto tentado (CP, art. 155, § 1º c/c art. 14, II). Notícia-crime dando conta
da tentativa de arrombamento e explosão de caixa eletrônico existente em agência  da Caixa
Econômica Federal, mediante a provável utilização de explosivos. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de elementos suficientes da autoria delitiva. Laudo pericial que
descreve a dificuldade de comprovação da autoria do fato delituoso. Esgotamento das diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

063. Processo: 1.28.000.000437/2017-63 Voto: 4011/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Manifestação
encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando matrícula irregular de estudante,
em universidade particular, como beneficiária do programa ProUni. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art.  62, IV). Após a realização de diligências, mediante solicitação de informações à
universidade, foi constatado que a investigada teve o seu pedido de benefício, pelo programa
ProUni, indeferido, por não preencher os requisitos de concessão do mesmo. A investigada não é
beneficiária do programa na instituição de ensino. Elementos de informações, até então colhidos,
que não apontam para a ocorrência do tipo penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

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

064. Processo: 1.30.004.000018/2017-33 Voto: 3968/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPERUNA-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando
eventual  prática  de  discriminação  racial  em  programa  televisivo.  Em  determinado  episódio
humorístico, pessoas brancas estariam fazendo piadas e debochando de outras raças. Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Programa  que  fazia  uma  crítica  humorística  à
desigualdade racial ainda existente no país. Não verificação de disseminação de discurso de ódio
e  segregação.  Elementos  de  informações  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). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

065. Processo: 1.32.000.000432/2017-16 Voto: 3970/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de ameaça (CP, art. 147) e de esbulho possessório (CP, art.
161, §1°, II).  Relato de invasão a lote em assentamento do INCRA e de ameaça. Revisão de
declínio  de atribuições  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).  Condutas  delitivas  que  não  apresentam
ofensa à titularidade da terra, prejudicando tão somente as vítimas (particulares). Inexistência de
afronta  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Desnecessidade de remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, uma
vez que há informações de que o caso já foi remetido à Polícia Civil  do Estado de Roraima.
Homologação do arquivamento.

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

066. Processo: 1.33.001.000030/2017-66 Voto: 3847/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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  suposta  fraude  nos  concursos  realizados nacionalmente  pela  CEF (Quina,  e
Lotofácil),  uma  vez  que  frequentemente  são  sorteados  números  em  sequência  e  há  maior
quantidade de ganhadores quando o prêmio não está acumulado. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma vaga e genérica, desacompanhados de qualquer
elemento de informação capaz de possibilitar uma investigação idônea. Não foi apontado qualquer
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). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

067. Processo: 1.33.003.000493/2016-27 Voto: 3820/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Suposto descumprimento de
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requisição,  do Ministério Público Federal,  para participação de servidor do IBAMA em vistoria
realizada  nos  autos  de  Ação  Popular.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Informação,  dias  antes  do  fato,  do  órgão  responsável,  dando  conta  da  impossibilidade  de
comparecimento  do  servidor,  em razão  da  não  liberação  de  diária  para  deslocamento  até  o
referido local. Ausência de dolo. Inexistência de indícios da prática de crime. Homologação do
arquivamento.

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

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

068. Processo: PRM/GRU-3415.2015.000211-6-INQ Voto: 3791/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTE. LEI Nº 11.343/06, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I. CONFLITO NEGATIVO DE
ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS OFICIANTES NA PR/ES E NA PRM DE GUARULHOS/SP.
INVIABILIDADE  DE  REUNIÃO  DE  FEITOS.  REFERÊNCIA  A  AÇÕES  PENAIS  JÁ
SENTENCIADAS  E  EM  FASE  DE  RECURSO.  CPP,  ART.  82.  SÚMULA Nº  235  DO  STJ.
ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO, OFICIANTE NO LOCAL DE
APREENSÃO DA DROGA. SÚMULA Nº 528 DO STJ. ENUNCIADO Nº 56 DA 2ª CCR. 1. Trata-se
de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de tráfico internacional de
entorpecente, previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/06, em virtude da
apreensão de 246g (duzentos e quarenta e seis gramas) da substância sintética conhecida como
ETHYLONE,  oriunda  de  país  asiático.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  na  PRM  de
Guarulhos/SP declinou de suas atribuições em favor de membro atuante na PR/ES, responsável
pela condução de procedimento mais abrangente, em curso perante o Juízo da 1ª Vara Federal do
Espírito Santo, e que abarcaria o fato objeto deste inquérito. 3. Ao apreciar os autos, o Procurador
da República oficiante na PR/ES suscitou o presente conflito de atribuições, consignando que a
referida apuração culminou em duas ações penais, ambas já sentenciadas e atualmente em fase
recursal,  o que inviabiliza a reunião dos feitos por conexão. Ressaltou, ainda, que a droga foi
apreendida no aeroporto de Guarulhos/SP, cabendo à PR naquele município a atribuição para
atuar  no  feito.  4.  Consta  do  apuratório  que  a  apreensão  objeto  do  presente  IPL derivou  de
informação  colhida  por  investigação  de  maior  espectro  objeto  de  procedimento  que  tramite
perante o Juízo da 1ª Vara Federal do Espírito Santo, havendo, ainda, a informação de que o
destinatário da droga reside no município de Cariacica/ES. 5.  Ocorre, entretanto, que referida
apuração resultou em duas ações penais, ambas já sentenciadas e atualmente em fase recursal.
Tais ações, ao que se tem, não abarcaram o episódio especificamente investigado neste inquérito.
6. Nesse contexto, afigura-se inviável o declínio de atribuição em favor da PR/ES, pois, a teor do
art.  82 do CPP, havendo sentença já proferida, ainda que passível de impugnação recursal,  a
reunião dos processos "só se dará,  ulteriormente,  para efeito  de soma ou de unificação das
penas". Aliás, a matéria encontra-se consolidada no enunciado da Súmula nº 235 do STJ ("A
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado"). 7. Desse modo, não
sendo  a  hipótese  de  aglutinação  dos  feitos  por  conexão  e  tendo  em vista  que  a  droga  foi
apreendida no aeroporto internacional de Guarulhos/SP, a atribuição para atuar  no feito  é  da
Procuradoria da República naquele município, consoante dispõem a Súmula nº 528 do STJ e o
Enunciado nº 56 desta 2ª CCR. 8. Conhecimento do conflito negativo e, no mérito, pela fixação da
atribuição do Procurador da República suscitado.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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069. Processo: JF/CE-0010042-57.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 3445/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. CP, ART. 299. SUPOSTO ENVIO
FRAUDULENTO DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA (DIRPF).
MPF: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C
ENUNCIADO  Nº  32  DA 2ª  CCR.  REPERCUSSÃO  DA AÇÃO  CRIMINOSA NO  ÂMBITO  DA
RECEITA FEDERAL DO  BRASIL.  POSSÍVEL AFETAÇÃO  A SERVIÇOS  E  INTERESSE  DA
UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar possível prática do crime descrito no art. 299 do CP, em decorrência de suposta fraude no
envio de Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF), relativa ao exercício de
2013 (ano-calendário 2012). 2. O Procurador da República oficiante requereu judicialmente fosse
declinada a competência em favor da Justiça Estadual, aduzindo a inexistência de comprovação
do cometimento de crime em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. 3. O Juízo da 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará firmou a sua competência
para apreciar a demanda, remetendo os autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 4.
Oficiada, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza informou que existem débitos em
nome do contribuinte referido alusivos "a impostos e multas apurados nas declarações de Imposto
de Renda de Pessoa Física dos exercícios de 2012 e 2013, anos-calendário de 2011 e 2012, os
quais encontram-se inscritos em Dívida Ativa da União", controlada em feito administrativo no
âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceará. A autoridade fazendária registrou, ainda,
no mesmo expediente, que o contribuinte formalizou em 23/06/2014 expediente declarando o não
reconhecimento das Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios de 2012 e
2013,  anos-calendário  2011 e  2012,  bem assim  alegando não  ter  apresentando  as  referidas
DIRPF's nem autorizado qualquer outra pessoa que o fizesse em seu nome. 5. Portanto, verifica-
se que o suposto envio fraudulento da DIRPF no exercício de 2013, em nome do contribuinte
referido, teve repercussões no âmbito da Receita Federal do Brasil. Ainda que não tenha havido
prejuízo de cunho material, aliás, como enfatizado pelo representante ministerial, a apresentação
de declaração falsa do imposto de renda, a ponto de gerar a inscrição de débito em Dívida Ativa e
sua cobrança judicial  pela  Procuradoria  da Fazenda Nacional,  evidencia possível  afetação de
serviços e interesse da União (e não apenas do particular), de modo a justificar a competência da
Justiça Federal. 6. Competência da Justiça Federal. Designação de outro membro para prosseguir
na persecução penal.

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

070. Processo: JF-MBA-0005164-53.2016.4.01.3901-
PROINV

Voto: 3808/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE MARABÁ

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTA  PRÁTICA  DOS  CRIMES  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR PARTE DE
EX-GESTORES MUNICIPAIS. CP, ARTS 168-A E 337-A. MPF: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
LESÃO SUPORTADA, EM DEFINITIVO, PELO MUNICÍPIO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
CPP, ART. 28 C/C ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR. INCONTESTE PREJUÍZO A INTERESSES DE
ENTE FEDERAL. VALORES QUE DEIXARAM DE INGRESSAR NO PATRIMÔNIO DA UNIÃO.
REPERCUSSÃO  DAS  AÇÕES  CRIMINOSAS  NO  ÂMBITO  DA  PREVIDÊNCIA  SOCIAL.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de
Tomada de Contas Especial encaminhada pela Controladoria Geral do município de Marabá/PA,
que teve por objeto a apuração dos responsáveis pelos débitos oriundos da ausência de repasse
ao INSS dos valores retidos a título de contribuições sociais (patronal e segurados), no montante

26/260



Ata da 678ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00184429/2017

de R$ 11.640.050,92 (onze milhões, seiscentos e quarenta mil, cinquenta reais e noventa e dois
centavos), alusivo ao período de 01/2010 a 12/2011, conforme Relatório de Ação Fiscal deflagrada
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 2. A Procuradora da República oficiante manifestou-
se  no  sentido  de  não  haver  nos  autos  elementos  que  justifiquem a  competência  da  Justiça
Federal para processar e julgar os fatos noticiados. Sustentou que, embora as condutas ilícitas
descritas  configurem  os  crimes  de  apropriação  indébita  e  de  sonegação  previdenciária,  não
dispõe de atribuição para investigar os fatos, pois "não há registro de ofensa a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades ou mesmo a prática de irregularidades por servidores
federais. Isso porque, em que pese a sonegação ou não repasse das verbas à Previdência Social,
quando imputados a agente público das esferas estadual e municipal, como é o caso, a dívida
continua exigível, não havendo que se falar em lesão ao ente federal". Aduz que "a União, como
forma de garantir o pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias, pode bloquear o
repasse de cotas do Fundo de Participação dos Municípios, condicionando a entrega dos recursos
à quitação dos débitos, o que culmina, invariavelmente, com o parcelamento da dívida pelo ente
devedor".  Segundo a representante do MPF,  "o dano,  em verdade,  será suportado pelo  ente
municipal, que, em razão da conduta irregular de gestores do Poder Executivo local,  terá que
arcar não só com o pagamento das contribuições outrora sonegadas, mas também com os juros e
multa", remanescendo apenas o interesse adstrito ao próprio âmbito do município. Pugnou, ao
final, pela remessa do feito à Justiça Estadual, Comarca de Marabá/PA. 3. O Juízo da 1ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Marabá/PA discordou da promoção ministerial por entender
que, no caso de ambos os delitos perpetrados (CP, arts. 168-A e 337-A) o prejuízo a interesses
federais afigura-se inconteste.  Rejeitado o pedido de declinação de competência em favor da
Justiça Estadual, os autos foram remetidos a esta 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP. 4.
Extrai-se  dos  presentes  autos,  notadamente  da  representação  da  Controladoria  Geral  do
município de Marabá/PA, do Decreto nº 300/2014 (que instaurou Tomada de Contas Especial no
âmbito daquela municipalidade, bem como do Relatório Fiscal da Secretaria da Receita Federal
do Brasil e do Parecer da COGEM, indícios claros da prática dos crimes de apropriação indébita
previdenciária (CP, art. 168-A, caput) e sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A,
I).  5. Em breve síntese, nos exercícios de 2010 e 2011, então gestores do município de Marabá
teriam fornecido declarações em GFIP ao TCM/PA e à Secretaria do Tesouro Nacional, referentes
a vínculos funcionais existentes naquela municipalidade, em teor absolutamente discrepante da
realidade, importando em recolhimento de contribuições sociais em valores incorretos, bem como
teriam efetuado a retenção de parcelas previdenciárias à margem do repasse respectivamente
devido ao INSS, de tudo resultando em um prejuízo aos cofres públicos federais, à época, de R$
11.640.050,92  (onze  milhões,  seiscentos  e  quarenta  mil,  cinquenta  reais  e  noventa  e  dois
centavos). 6. Há de se convir,  no caso de ambos os ilícitos perpetrados, a lesão a interesses
federais é incontroversa. Isso porque tanto o delito de apropriação indébita previdenciária quando
o de sonegação de contribuição previdenciária supostamente praticados têm por objeto material a
regular destinação de valores previdenciários devidos aos cofres públicos federais. Sob qualquer
ótica,  as  condutas  típicas  investigadas criaram óbices  ao efetivo  ingresso  de tais  valores  no
patrimônio da União, não remanescendo dúvidas sobre a ofensa direta a interesses da autarquia
federal.  7. Competência da Justiça Federal.  Designação de outro membro para prosseguir  na
persecução penal.

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

071. Processo: JF/PR/CAS-5006250-
87.2016.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 3763/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: AÇÃO PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CP, ART. 339. MPF: AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO  A BENS,  SERVIÇOS  E  INTERESSES  DA UNIÃO;  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL PARA PROCESSAR  E  JULGAR O  CASO.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.
APLICAÇÃO ANALOGICA DO DISPOSTO NO CPP, ART. 28.  CRIME, EM TESE,  CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO  DA JUSTIÇA ELEITORAL.  AFETAÇÃO  A SERVIÇOS  E  INTERESSE  DA
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UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Ação Penal em que o Ministério Público
do Estado do Paraná, com base no IPL nº 876/2013-DPF/CAS/PR, imputa a L. B. S, R. M. P. e R.
C. C a prática do crime tipificado no art. 339 do Código Penal. 2. Em 15/10/2012, os réus L. B. S.
e R. C. C. prestaram declarações na 120ª Zona Eleitoral em Formosa do Oeste/PR, oportunidade
na qual atribuíram suposta prática criminosa (art. 299 do Código Eleitoral) a um então candidato a
vice-prefeito do Município, aduzindo que ele oferecera cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) em
troca do voto de L. B. S. (Evento 1 " INIC1, fl. 85). Em 29/10/2012, o acusado R. M. P. também
compareceu na referida Zona Eleitoral, atestando que o candidato a Prefeito " que concorria junto
com o candidato a vice-prefeito noticiado inicialmente " e um candidato a vereador teriam dado um
barco de alumínio para o seu sobrinho L. B. S. (tendo juntado, inclusive, fotografias do barco)
relatando, ainda, que os candidatos teriam pago a gasolina da moto de L. B. S. por todo o período
eleitoral. 3. Essas declarações deram causa a instauração do Inquérito Policial nº 876/2013 pela
Delegacia  de  Polícia  Federal  de  Cascavel/PR,  com  atribuição  para  atuar  em  Formosa  do
Oeste/PR e a um Procedimento Investigatório Criminal, instaurado no âmbito do Ministério Público
do Estado do Paraná em Formosa do Oeste/PR. 4. No curso das investigações, no entanto, os
três  acusados  alteraram  as  versões  dos  fatos,  e  descobriu-se  que  todos  tinham  falseado  a
verdade, inexistindo, pois, a tentativa de compra de voto. Assim, a autoridade policial concluiu
pelo indiciamento dos ora denunciados pela prática do delito previsto no artigo 339 do CP. 5.
Oferecida a denúncia pelo Ministério Público do Estado do Paraná, foi ela recebida em 05/05/2015
pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Oeste/PR. Citados e intimados, os réus
apresentaram  resposta  à  acusação.  Apreciadas  as  defesas  apresentadas,  o  Juízo  Estadual
manteve o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução. 6. Em seguida, antes da
realização da audiência de instrução, o Ministério Público do Estado do Paraná promoveu declínio
de competência à Justiça Federal, sob o argumento de que a falsa comunicação de crime eleitoral
afetou  interesses  da  União,  em  prejuízo  aos  serviços  prestados  pela  Justiça  Eleitoral.  7.
Recebidos os autos,  o Juízo Federal  instou o MPF, que, por sua vez,  pugnou para que seja
suscitado  conflito  negativo  de  competência  perante  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  aduzindo
ausência  de  infração  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
entidades. 8. O Juízo da 1ª Vara Federal de Toledo/PR firmou a sua competência para apreciar a
demanda, remetendo os autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, tendo em vista
restar caracterizada a hipótese de arquivamento indireto. 9. Precedente do STJ: "(...) A prática do
delito de falso testemunho,  cometido por  ocasião de depoimento perante o Ministério  Público
Eleitoral, enseja a competência da Justiça Federal, em razão do evidente interesse da União na
administração  da  Justiça  Eleitoral  (...)"  "  CC  126.729/RS,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE,  TERCEIRA SEÇÃO,  julgado  em  24/04/2013,  DJe  30/04/2013.  10.  Existência  de
interesse da União na apuração do presente caso, haja vista a possível prática de crime contra a
Administração  da  Justiça  Eleitoral,  órgão  de  jurisdição  especializada  que  compõe  o  Poder
Judiciário  Federal.  11.  Competência  da  Justiça  Federal.  Designação  de  outro  membro  para
prosseguir na persecução penal.

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

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

Voto: 3463/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE CAMPO 
FORMOSO/BA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART.
171, § 3º. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CPP, ART. 28,C/C LC
Nº 75/93, ART. 62, IV. MANIFESTAÇÃO GENÉRICA A RESPEITO DE 48 (QUARENTA E OITO)
DOSSIÊS RELATIVOS A PROCESSOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EM QUE HOUVE
RECEBIMENTO  DE  PARCELAS  APÓS  O  ÓBITO  DO  TITULAR.  NECESSIDADE  DE
ESPECIFICAR AS MOTIVAÇÕES RELACIONANDO-AS COM CADA CASO. FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA.
REMESSA DOS AUTOS AO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF.  1.  Trata-se de Inquérito
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Policial instaurado para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 171, § 3º, do CP, em
decorrência de saques indevidos alusivos a 48 (quarenta e oito) benefícios previdenciários após o
óbito dos respectivos titulares. 2. O Procurador da República oficiante promoveu "o arquivamento
de 48 procedimentos, dos quais 16 tratam de fatos já prescritos ou na iminência de prescreverem,
30 são reputados insignificantes, pois de baixo valor, e em outros 2 não se apurou saques pós
óbito".  3.  O Juízo  Federal  da Vara  Única  de Campo Formoso/BA discordou  da manifestação
ministerial  por  considerá-la  insuficientemente  fundamentada.  4.  Cientificado  da  decisão,  o
Procurador da República oficiante interpôs recurso, alegando, em síntese, que esta 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão "vem reiteradamente entendendo em sentido oposto ao voto  por  ela
acolhido nesses autos, tanto que homologou o arquivamento em diversos outros casos idênticos
ao ora discutido", inclusive, oriundos da PRM de Campo Formoso/BA. 5. Não se trata aqui de
alteração  do  entendimento  reiterado  nos  votos  a  que  se  reportou  o  recorrente.  Nada  há  de
tratamento jurídico divergente para situações idênticas.  Cuida-se,  nestes autos,  da motivação
ofertada na promoção de arquivamento, que não se mostrou suficiente para convencimento tanto
do Juízo  Federal  como deste  Colegiado  a respeito  de cada um dos casos versados nos 48
(quarenta  e  oito)  dossiês  relativos  a  processos  administrativos  de  concessão  de  benefícios
previdenciários em que houve recebimento após o óbito do titular. 6. Como bem enfatizado pelo
magistrado de primeiro grau, "trata-se de fundamentação por demais genérica, dando margem à
existência de dúvida quanto à procedência do requerimento". 7. Incumbia, pois, ao Procurador
oficiante, ora recorrente, "destrinchar as motivações relacionando-as com cada caso", como, aliás,
já havia sinalizado o Juízo de origem, indicando, em blocos distintos, os casos de ausência de
comprovação de dolo (saque de até três parcelas), de prescrição da pretensão punitiva ou de
carência de indícios de autoria delitiva, nos moldes da Orientação nº 4 e dos Enunciados nºs 53 e
68 da 2ª  CCR. Nada mais.  8.  Manutenção da deliberação deste  Colegiado exarada na 675ª
Sessão de Revisão. Encaminhamento dos autos ao Conselho Institucional do MPF.

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

073. Processo: DPF-SE-0530/2013-INQ Voto: 3806/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INCRA. CP, ART. 171,
§2º, I e §3º. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28,C/C LC
Nº 75/93,  ART. 62, IV. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS PARA MELHOR
APURAÇÃO DO FATO ILÍCITO.  ARQUIVAMENTO PREMATURO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar suposto crime previsto no art. 171, §2º, inciso I, e §3º, do Código Penal, em razão de
suposta  comercialização  ilegal  de  lotes  de  Reforma  Agrária  do  Assentamento  Caldeirão,
localizado no Município de Poço Redondo/SE. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu
o arquivamento do feito,  sob o argumento de ausência de materialidade na conduta de duas
investigadas e por ausência de provas dos crimes atribuídos aos demais investigados. 3. O Juízo
da  2ª  Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  do  Estado  de  Sergipe  discordou  da  promoção  de
arquivamento  por  considerar  a  medida  prematura.  4.  A promoção  de  arquivamento  deve  ser
acolhida  apenas  em  face  da  ausência  de  elementos  mínimos  que  indiquem  a  autoria  e  a
materialidade delitiva ou ainda a própria existência de crime. Não é, contudo, o caso dos autos. 5.
De fato, mostra-se necessário o prosseguimento das investigações, haja vista a existência de
elementos a se apurar em sede de procedimento criminal com o escopo de se determinar se
houve, ou não, prejuízo ao INCRA com as condutas dos investigados. Nesse sentido, depreende-
se  das  razões assentadas pela  própria  Procuradora  da República  oficiante,  na  promoção de
arquivamento,  que  "não  há  provas  suficientes  da  ocorrência  do  delito  de  estelionato,  pois  a
autarquia federal ainda não realizou as diligências imprescindíveis na área". 6. Designação de
outro membro para prosseguir na persecução.

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

29/260



Ata da 678ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00184429/2017

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

074. Processo: JF/CE-INQ-0000816-
57.2017.4.05.8100

Voto: 3888/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática de emissão fraudulenta de certificados de
aplicações conhecidas como Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE), supostamente
disponibilizados por  Sociedade  de  Crédito,  Financiamento  e  Investimento  em data  anterior  à
decretação do regime especial de intervenção a que foi submetida em 15 de setembro de 2011 e
apresentados  pelos  investidores  em  março  e  abril  de  2012.  Oferecimento  de  denúncia  em
desfavor de 9 (nove) investigados por incursos nas sanções do art. 7º, I e II, da Lei nº 7.492/86.
Promoção  de  arquivamento  no  tocante  a  um  investidor  em  razão  da  ausência  de  dolo.
Discordância do Juízo da 11ª Vara Federal do Ceará. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV,
da  LC nº  75/93.  Em relação  ao  investigado  I.H.P.  não  se  logrou  reunir  elementos  de  prova
mínimos que pudessem demonstrar sua efetiva ciência da falsidade dos títulos que apresentara
ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC), "sendo crível e honesta", no dizer da Procuradora da
República oficiante, sua versão dos fatos apresentada perante a autoridade policial e a PR/CE,
"coerente com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução".  Relato de que o
investigado desconhecia  a  ilicitude de sua conduta,  pois,  de boa-fé,  entregou seus títulos de
aplicação em RDB e recebeu do 1º denunciado (J.N.L de F.) certificado de aplicações em DPGE
falso. Carência de indicativos de circunstâncias que permitissem deduzir mencionada ciência da
falsidade dos títulos. Elemento subjetivo do tipo não evidenciado. Insistência no arquivamento.

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

075. Processo: JF/CE-INQ-0000864-
16.2017.4.05.8100

Voto: 3827/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTOS  CRIMES  DE  LAVAGEM  DE  DINHEIRO,  CONTRA  O
SISTEMA FINANCEIRO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA
DO  JUÍZO  FEDERAL.  CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, dos delitos previstos no
art. 16 da Lei nº 7.492/86 e no art. 1º, VI, da Lei nº 9.613/98, consubstanciados no funcionamento
de instituição financeira irregular com atividades possivelmente ligadas à exploração do "Jogo do
Bicho". 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, considerando
a  atipicidade  da  conduta  imputada  aos  investigados  em  relação  aos  crimes  de  lavagem  de
dinheiro, contra o sistema financeiro e de organização criminosa. 3. O Juiz Federal discordou das
razões ministeriais, por entender que ainda restam diligencias a serem realizadas, assim como
pela possibilidade de tipificação da conduta investigada. 4. A promoção de arquivamento deve ser
acolhida  apenas  em  face  da  ausência  de  elementos  mínimos  que  indiquem  a  autoria  e  a
materialidade delitiva ou ainda a própria existência de crime. Não é, contudo, o caso dos autos. 5.
Afigura-se prematuro o arquivamento das investigações,  haja vista  a existência  de elementos
concretos  indicativos  da realização de  atividades de resseguro ou cosseguro,  na modalidade
excedente de responsabilidade, regulamentadas pela Lei Complementar n° 126, de 15 de janeiro
de 2007, consistente na assunção de responsabilidade por apostas realizadas por "bicheiros" nas
ocasiões  em que  estes  não  possuíam lastro  financeiro  para  pagarem os  prêmios.  Condutas
realizadas que também se amoldam, em tese, a redação vigente a época dos fatos, na lei que diz
respeito aos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores. Possibilidade de
caracterização  da  organização  criminosa  por  sua  estrutura  e  atividades,  de  acordo  com  a
Convenção de Palermo já vigente por ocasião dos fatos. 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

076. Processo: JF/CE-0000589-67.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 3257/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de furto cometido contra carteiro
motorizado  dos  Correios,  ocorrido  em  janeiro/2016,  em  Aldeota,  Fortaleza/CE.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de registro de imagens ou de testemunhas
que  poderiam  contribuir  para  elucidação  da  ação  criminosa.  Exaurimento  de  diligências
razoavelmente exigíveis,  não havendo linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de
indícios concretos de autoria. Homologação do arquivamento.

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

077. Processo: JF/CE-0000732-56.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 3243/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado com vistas a apurar a materialidade e a autoria do crime previsto no
art.  157,  §2º,  I  e  II  do Código  Penal.  Notícia  de que dois  indivíduos portando arma de fogo
entraram em agência dos Correios localizada em Fortaleza,  no dia 26/10/2016, por volta das
14h25,  e subtraíram do vigilante da agência um revolver  Tauros,  calibre 28,  e seis  munições
intactas.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências  realizadas pela
Polícia  Federal  que  não  apontaram qualquer  informação  relevante  acerca  da  identidade  dos
assaltantes. Inexistência de fragmento digital no local do crime. Ausência de linha investigativa
apta a revelar a autoria do delito. Homologação do arquivamento.

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

078. Processo: JF/CE-0000794-96.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 3303/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir  de ofício oriundo da Caixa Econômica Federal,  noticiando
suposta prática do crime de estelionato e de uso de documento falso.  Indícios de fraude na
documentação  utilizada  para  contratação  de  Empréstimo  Pessoa  Física,  na  modalidade
Empréstimo Consignado INSS, no valor de R$ 9.824,84. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Diligências realizadas pela Polícia Federal que não apontaram qualquer informação
relevante acerca da autoria delitiva. Longo tempo decorrido desde a obtenção do empréstimo
(mais  de  03  anos).  Eventuais  indícios  de  autoria  neste  expediente  ou  ao  alcance  de  novas
diligências não evidenciados. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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079. Processo: JF-FRA-0001830-48.2015.4.03.6113-
APN

Voto: 3767/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de
contrabando  (CP,  art.  334-A).  Apreensão  de  05  (cinco)  maços  de  cigarro  de  procedência
estrangeira, que se encontravam expostos à venda em estabelecimento comercial. Promoção de
arquivamento, pelo MPF, com base no princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal,
em razão da notícia de reiteração da prática de infração da mesma natureza pelo investigado, e
determinação de remessa dos autos a esta 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV,
da LC nº 75/93.  Imediata  retratação do Procurador  da República oficiante  e oferecimento de
denúncia.  Denunciado  que  apresentou  defesa  escrita,  alegando a  ocorrência  de  nulidade  no
processo a partir do decidum judicial que acolheu a retratação do membro do MPF e determinou a
continuidade  das  investigações  sem  a  remessa  dos  autos  à  2ª  CCR.  Acolhimento  do  pleito
defensivo  pelo  magistrado  de  primeiro  grau.  Remessa  dos  autos  à  2ª  CCR.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inadequação da decretação de nulidade no presente caso.
Enquanto  não  houver  manifestação  desta  2ª  CCR acerca  da  promoção  de  arquivamento,  é
possível a retratação do Procurador da República oficiante para prosseguir na persecução penal.
Retratação ocorrida na vertente do quanto disposto na Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de
18/04/2016, segundo a qual procede-se ao "arquivamento de investigações criminais referentes a
condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não
superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da
conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,
ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução penal". Investigado que parece ser
contumaz  na  mesma  prática  delitiva,  já  tendo  sido  instaurado  contra  ele  outros  três
procedimentos.  Circunstância  que  se  revela  penalmente  relevante.  Prosseguimento  da
persecução penal.

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

080. Processo: JF/JUA-0000253-95.2017.4.01.3825-
NOTCRI

Voto: 3993/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
JANAÚBA/MG

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de
estelionato  majorado  por  parte  de  investigada  que  teria  recebido  indevidamente  valores  do
Programa Federal  Bolsa  Família.  CP,  art.  171,  §  3º.  Promoção de  arquivamento  fundada na
insuficiência  de  elementos  de  autoria  e  de  materialidade  delitivas.  Discordância  do  Juízo  de
primeiro  grau.  Aplicação  do  art.  28  do  CPP c/c  art.  62,  inc.  IV,  da  LC  nº  75/93.  Oitiva  da
investigada, que afirmou não ter recebido as parcelas relativas ao período de 03/2014 a 09/2015,
bem  como  não  ter  efetuado  cadastramento/recadastramento  de  senha.  Formulário  de
cadastramento não localizado pela Prefeitura de Manga/MG. Comprovante de entrega do cartão
do Bolsa Família descartado pela Caixa Econômica Federal após 12 (doze) meses. Verificação,
por outro lado, de que a investigada, quando do preenchimento do formulário de cadastramento
(03/2012),  não  auferia  remuneração  de  trabalho.  Notícia  de  renda  do  cônjuge  supostamente
inferior  à  efetivamente  recebida  à  época.  Alterações  de  renda  que  não  ensejam,  de  forma
necessária e imediata, a exclusão do programa, que somente ocorre, se verificada, em revisão
bienal, a superação dos requisitos que autorizam a percepção do benefício. Decreto nº 5.209/04,
arts. 21 e 25. Elementos de prova que não se mostram suficientes para comprovar a autoria e a
materialidade do delito. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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081. Processo: JF/MG-0005649-31.2017.4.01.3800-
INQ

Voto: 3265/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato em desfavor do
INSS.  Recebimento  indevido de parcelas  de benefício  previdenciário,  relativas ao período de
julho/2013 a fevereiro/2014, após o óbito da segurada. Promoção de arquivamento fundada na
ausência de indícios de autoria delitiva.  Discordância do Juízo da 35ª Vara Federal  de Minas
Gerais. Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62, IV, da LC nº 75/93. Informação da autarquia
previdenciária no sentido de que os valores foram restituídos parcialmente pelo órgão pagador,
não  sendo  identificado  o  responsável  pelos  saques  irregulares.  Benefício  recebido  mediante
utilização de cartão magnético. Beneficiária que não possuía procurador ou representante legal
cadastrado no sistema. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de
indícios concretos de autoria delitiva. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Insistência
no arquivamento.

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

082. Processo: JF/PE-0011107-69.2015.4.05.8300-
INQ

Voto: 3403/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART.  16 DA LEI  Nº
7.492/86. USO DESVIRTUADO DO SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESA DE TRANSPORTE
DE  VALORES.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO:  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.
DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62, IV, DA
LC  Nº  75/93.  ATIVIDADE  TÍPICA  DE  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  NÃO  EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA.  INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.  Inquérito
Policial  instaurado  a  partir  da  prisão  em  flagrante  do  gerente  da  filial  de  uma  empresa  de
segurança e transporte de valores, em Recife/PE, no dia 21/10/2015, pela suposta prática do
delito previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86. 2. Consta dos autos que o presente inquérito policial é
desdobramento do IPL nº 258/2010-SR/DPF/PE (Operação Grande Truque) e do IPL nº 580/2014-
4-SR/DPF/PE.  Apura-se  aqui  a  notícia  de  uso  desvirtuado  da  referida  empresa,  que  deveria
realizar  o transporte de valores,  mas estaria servindo para custodiar,  em caráter permanente,
moedas estrangeiras de instituições financeiras pátrias, funcionando para elas, inclusive, como
tesouraria. 3. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aduzindo
que, dentre as atividades desenvolvidas pela empresa investigada, "não foi possível identificar a
captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, e nem a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração
de valores mobiliários",  bem como "não se vislumbrou nos autos a remuneração por serviços
típicos de instituição financeira, mas tão somente pelos serviços de custódia". Ressaltou, por fim,
que "a conduta objeto de apuração, não se amolda ao tipo previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86,
em virtude da ausência da elementar 'instituição financeira', nos termos do art. 1º da mesma lei".
4. O Juízo da 13ª Vara Federal de Pernambuco discordou das razões expendidas pelo órgão
ministerial, por entender presentes, no caso, indícios de materialidade delitiva e de autoria em
desfavor dos funcionários da empresa investigada, "suficientes à continuidade das investigações
em andamento ou ao oferecimento da denúncia". 5. Considerando o caráter restritivo do conceito
na  esfera  penal,  são  consideradas  instituições  financeiras  "  além  dos  conhecidos  bancos
comerciais  e  de  investimento,  as  sociedades  financeiras,  as  sociedades  de  poupança  e
empréstimo,  os  bancos  de  fomento  "  as  empresas  que  se  dedicam  à  custódia,  emissão,
distribuição, negociação intermediação ou administração de valores mobiliários, servindo como
verdadeiro elo de ligação entre os diferentes agentes de negociação existentes no mercado. 6. No
presente caso, após o exame da documentação acostada aos autos, verifica-se que a atividade-
fim  desenvolvida  pela  emprega  investigada  é  o  transporte  de  bens  e  valores,  restando

33/260



Ata da 678ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00184429/2017

evidenciado, segundo a Procuradora da República oficiante, que a custódia por ela realizada "é
feita até a conclusão do serviço de transporte, bem como que a conferência, a contagem e a
preparação de numerário são atividades-meio necessárias ao serviço de transporte e não existem
isoladamente no âmbito da empresa". 7. Segundo consulta realizada pela empresa investigada à
Coordenação-Geral  de Segurança Privada do Departamento de Polícia  Federal,  que emitiu  o
Parecer nº 389/2014-DELESP/CGCSP, "efetivamente,  é possível  a realização de guarda e de
custódia de valores pelo tempo necessário para a execução da atividade-fim de transporte, o que
significa dizer que a guarda e custódia devem estar necessariamente associadas, subordinadas,
correlatas, atreladas e vinculadas ao tempo necessário para executar completamente o serviço de
transporte de valores contratado e ao encargo da empresa de transporte de valores". 8. De outro
lado, o próprio Banco Central do Brasil, autarquia federal com atribuição de fiscalizar o Sistema
Financeiro Nacional,  instado a manifestar-se acerca dos fatos,  informou não haver elementos
suficientes para a formação de juízo conclusivo sobre as operações realizadas pela  empresa
investigada no tocante à custódia de valores (fls. 357/358, IPL nº 580/2014, mídia à fl. 85). No
mais, esclareceu o referido órgão, "a simples manutenção de moeda estrangeira de instituições
clientes custodiada por mais de um mês na [...], conforme depoimento de uma sua empregada na
DPF, não constitui, s.m.j., prova bastante para configurar atuação em área privativa de instituição
financeira ou mesmo justificar,  no âmbito deste Banco Central,  a adoção de procedimento de
fiscalização para apuração dos fatos".  9.  Merece destaque,  outrossim,  outra  manifestação do
Banco Central, ao ser provocado pela Associação Brasileira de Transporte de Valores (ABTV), no
sentido de que não cabe ao mencionado órgão a fiscalização da atividade das transportadoras de
valores no que se refere à guarda provisória de numerários (anexo I, doc. 7). Não é ocioso notar
que a Receita Federal e o Banco Central informaram a legalidade da origem dos numerários e das
cédulas  estrangeiras  apreendidas  na  sede  da  empresa  investigada,  os  quais  pertenciam  a
instituições financeiras, não havendo, a princípio, valores transportados que estivessem à margem
do Sistema Financeiro Nacional e dos órgãos reguladores (anexo I, doc. 8). 10. Portanto, não foi
possível  identificar,  dentre  as  práticas  atribuídas  à  empresa  investigada,  a  captação,  a
intermediação  ou  a  aplicação  de  recursos  financeiros  de  terceiros,  em  moeda  nacional  ou
estrangeira, e nem a custódia,  a emissão, a distribuição,  a negociação, a intermediação ou a
administração de valores mobiliários. Não se vislumbrou, também, na espécie, a remuneração por
serviços típicos de instituição financeira, mas tão somente pelos serviços de custódia, pelo que a
conduta em questão não se ajusta ao tipo previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86, em virtude da
ausência da elementar "instituição financeira", nos termos do art. 1º do referido diploma legal. 11.
Insistência no arquivamento do presente inquérito policial, ressalvado o disposto no art.  18 do
CPP, adotando, como razões de decidir, os fundamentos expostos pela Procuradora da República
oficiante, às fls. 123/131v.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. O advogado
Filipe Henrique Vergniano Magliarelli (OAB: 246693/SP) acompanhou a sessão.

083. Processo: JF/PR/CAS-5001174-
48.2017.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3349/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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
28/08/2016. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base
no princípio da insignificância, ressaltando que o valor dos tributos iludidos corresponde a R$
4.311,18 (quatro mil, trezentos e onze reais e dezoito centavos). 3. O Juízo da 4ª Vara Federal de
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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  outros  três  procedimentos  em  virtude  da  prática  de  infração  da  mesma
natureza. Circunstância que se revela penalmente relevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e da
2ª CCR/MPF. 6. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

084. Processo: JF-RIB-0001944-49.2017.4.03.6102-
PCD

Voto: 3401/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).  IMPORTAÇÃO
IRREGULAR  DE  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO EM JUÍZO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  INADEQUAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO. APREENSÃO QUE SUPERA 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) MAÇOS
DE  CIGARRO,  PERFAZENDO  QUANTIDADE  INCOMPATÍVEL  COM  A DESTINAÇÃO  PARA
CONSUMO  PRÓPRIO.  ORIENTAÇÃO  Nº  25/2016  DA 2ª  CCR.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial
instaurado para apurar possível prática do crime de contrabando, previsto no art. 334-A do Código
Penal, em decorrência da apreensão de 260 (duzentos e sessenta) maços de cigarro, de origem
estrangeira,  encontrados  no  estabelecimento  comercial  do  investigado,  sem a  documentação
comprobatória do seu regular ingresso no país. 2. O Procurador da República oficiante promoveu
o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, salientando a ausência de lesão
jurídica penalmente relevante. 3. O Juízo da 7ª Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, por sua vez,
discordou da manifestação de arquivamento por  considerar  que a introdução clandestina e  a
comercialização  de  cigarro  caracteriza  crime  de  contrabando,  sendo  inaplicável  ao  caso  o
princípio da insignificância. 4. Sabe-se que a natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na
adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do
rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional,  por  desrespeito  às  normas
constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, tal comércio. 5. Esta Câmara Criminal
vinha  decidindo  que  as  importações  de  até  40  (quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,
excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela,  porquanto  se  presumia  se  tratar  de
cigarros para o próprio consumo e não de contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado
como destituído de significação penal, exigia-se que o agente não registrasse nenhuma reiteração
da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº
120550/PR,  DJe  17/12/2013).  6.  Contudo,  na  108ª  Sessão  de  Coordenação,  realizada  em
7/3/2016,  este  Colegiado  deliberou,  à  unanimidade,  por  expedir  orientação  (Nº  25/2016)  no
sentido de que se admite a aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de
cigarros,  excepcionalmente,  quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada  ilegalmente  não
ultrapassar 153 (cento e cinquenta e três) maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 7.
Esse parâmetro  objetivo  teve como referência  o volume médio de cigarros que um indivíduo
normalmente consome ao dia, observado o prazo de validade do produto, obtido por meio de
consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva "
INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros por dia e que o prazo de
validade dos tabacos é de, aproximadamente, 6 (seis) meses. Tem-se, portanto, "17 (cigarros) x
180 (dias) / 20 (cigarros por maço) = 153 maços". 8. Na presente hipótese, observada a norma
incriminadora, revela-se inviável o arquivamento do apuratório, pois a quantidade apreendida (260
maços de cigarro)  supera mencionado patamar,  evidenciando quantidade incompatível  com o
mero consumo pessoal. 9. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

085. Processo: JF-RJ-0502759-46.2016.4.02.5101- Voto: 3262/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
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INQ SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato em desfavor da
Caixa Econômica Federal,  tendo em vista a notícia de fraude na documentação utilizada para
celebração de contrato  de empréstimo com a referida instituição bancária,  em nome de uma
correntista, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Promoção de arquivamento fundada no princípio
da insignificância. Discordância do Juízo da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Aplicação
do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Relato da autoridade policial de que, segundo
expediente da CEF, não há funcionários daquela instituição envolvidos na fraude, não existem
documentos aptos à realização de exame pericial  e não houve transferência  de valores para
terceiros. Ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, bem como linha investigatória capaz
de justificar o prosseguimento das investigações.  Insistência no arquivamento por fundamento
diverso.

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

086. Processo: JF-RN-0000492-74.2016.4.05.8400-
IP

Voto: 3779/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL NO 
RIO GRANDE DO NORTE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos nos arts. 304, 340 e
347 do CP. Notícia de que o patrimônio da empresa de segurança de valores investigada estaria
supostamente sendo transferido para outra empresa com o intuito de embaraçar a tramitação de
ações trabalhistas,  bem como teria  sido apresentada falsa comunicação de furto  de armas à
Polícia  Federal.  Promoção de  arquivamento  acolhida  pelo  Juízo  da  14ª  Vara  Federal  do  Rio
Grande do  Norte  quanto  ao  previsto  no art.  340  do  CP,  face  a  ocorrência  da  prescrição  da
pretensão punitiva, e à competência da Justiça Estadual para apreciar fato descrito no art. 203 do
CP. Discordância no que tange ao art. 304 do CP e ao art. 14 da Lei nº 10.826/03 (guarda irregular
de armas de fogo). 1) Informação de que a empresa ora investigada noticiou primeiramente um
falso crime de furto à Polícia Civil. Conduta que, na verdade, integrou o iter criminis de apresentar
falsa comunicação à Polícia Federal, almejando, com isso, resolver entraves relativos ao acervo
dos armamentos da empresa junto aos sistemas de controle. Conclusão de que o uso do boletim
de ocorrência  configurou  ato  prévio  para  a  prática  da  falsa  comunicação  de  crime à  Polícia
Federal, a qual restou finalmente consumada por meio de requerimento formulado pela empresa
investigada  ao  comunicar  falsamente  os  mesmos  fatos  descritos  no  aludido  BO.  Conduta  já
englobada na manifestação alusiva ao crime descrito no art. 340 do CP. 2) Suposta prática do
crime de guarda irregular de arma de fogo não evidenciada, haja vista, segundo o Procurador da
República oficiante, a circunstância de as armas estarem sob a guarda de uma empresa que se
trata, em essência, da mesma empresa, apenas com nova roupagem de razão social e sócios
formais distintos, mas dedicada ao mesmo ramo de atividade. Carência do elemento subjetivo do
tipo. Insistência no arquivamento.

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

087. Processo: JFRS/SLI-5000914-
56.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 3436/2017 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
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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 1.154,19 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais e
dezenove  centavos)  em  poder  do  investigado,  realizada  pela  Receita  Federal  do  Brasil  em
abordagem realizada no município de Santana do Livramento/RS. 2. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando
que o valor dos tributos iludidos corresponde a R$ 577,10 (quinhentos e setenta e sete reais e dez
centavos). 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS discordou das razões
expendidas pelo órgão ministerial por entender, no caso, inaplicável o princípio da insignificância
ante a reiteração da conduta delitiva. 4. Notícia de que o investigado possui outros procedimentos
administrativos  em virtude  da  prática de infrações 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.

088. Processo: JFRS/SLI-5000916-
26.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 3242/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO DE DESCAMINHO. CP, ART.
334. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C
LC Nº 75/93, ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Criminal instaurada para
apurar  suposta  prática  do  crime  de  descaminho,  previsto  no  art.  334  do  CP,  em virtude  da
apreensão de mercadorias avaliadas em R$ 5.945,98 (cinco mil novecentos e quarenta e cinco
reais e noventa e oito centavos) em poder dos investigados, realizada pela Receita Federal do
Brasil em abordagem realizada no município de Santana do Livramento/RS. 2. A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância,
ressaltando que o valor dos tributos iludidos corresponde a R$ 2.972,99 (dois mil novecentos e
setenta e dois reais e noventa e nove 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 os
investigados possuem 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.

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

Voto: 4357/2017 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: VOTO-VENCEDOR. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO. CP,
ART. 334. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP
C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Criminal instaurada para
apurar  suposta  prática  do  crime  de  descaminho,  previsto  no  art.  334  do  CP,  em virtude  da
apreensão de mercadorias avaliadas em R$ 2.187,63 (dois mil,  cento e oitenta e sete reais e
sessenta e três centavos) em poder da investigada, efetuada pela Receita Federal em abordagem
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realizada no município de Santana do Livramento/RS. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento, com base no princípio da insignificância, ressaltando que o valor dos
tributos iludidos -  R$ 1.093,81 (um mil,  noventa e  três reais  e  oitenta  e  um centavos)  -  não
ultrapassa o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil  reais).  Aduziu, ainda, que "eventuais autuações
administrativas por introdução irregular de mercadorias, bem como ações penais em curso contra
o  agente,  não  podem,  por  si  só,  apresentarem-se  como  óbice  à  aplicação  do  princípio  da
insignificância quando os demais critérios objetivos da conduta perpetrada assim o permitirem". 3.
O Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS discordou das razões ministeriais por
entender, no caso, inaplicável o princípio da insignificância. 4. Notícia de que a investigada "possui
duas  condutas  similares  datadas  de  02/03/2012  e  05/06/2007".  Circunstância  que  se  revela
penalmente relevante. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 5. Designação de outro
membro para prosseguir na persecução penal.

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

090. Processo: JF-SOR-INQ-0002419-
78.2017.4.03.6110

Voto: 3352/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).  IMPORTAÇÃO
IRREGULAR  DE  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO EM JUÍZO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  INADEQUAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO. APREENSÃO QUE SUPERA 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) MAÇOS
DE  CIGARRO,  PERFAZENDO  QUANTIDADE  INCOMPATÍVEL  COM  A DESTINAÇÃO  PARA
CONSUMO  PRÓPRIO.  ORIENTAÇÃO  Nº  25/2016  DA 2ª  CCR.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial
instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 334, § 1º, "b", do Código Penal,
em razão da apreensão de aproximadamente 39.500 (trinta e nove mil e quinhentos) maços de
cigarro de procedência estrangeira mantidos em depósito, sem a documentação apta a comprovar
o seu regular  ingresso no país.  2.  O Procurador da República  oficiante  ofertou denúncia  em
desfavor do primeiro investigado (J.S.) e promoveu o arquivamento do feito com base no princípio
da insignificância quanto a dois outros investigados (Z.V. DE F. e J. M. DE O.), em poder dos
quais foram apreendidos 2.100 (dois mil e cem) maços de cigarro. 3. O Juízo da 1ª Vara Federal
de  Sorocaba/SP,  por  sua  vez,  recebeu  a  peça  acusatória  e  discordou  da  manifestação  de
arquivamento por  considerar  incabível  a  aplicação do princípio  da insignificância  ao crime de
contrabando de cigarros, pois a norma penal tutela outros bens jurídicos, como a saúde pública. 4.
Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações  de  até  40  (quarenta)  maços  de
cigarros possibilitavam, excepcionalmente,  a aplicação do princípio  da bagatela,  porquanto se
presumia se tratar de cigarros para o próprio consumo e não de contrabando. Ainda, para que o
fato  fosse  considerado  como  destituído  de  significação  penal,  exigia-se  que  o  agente  não
registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente do
Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, DJe 17/12/2013). 5. Contudo, na 108ª Sessão de
Coordenação,  realizada  em  7/3/2016,  este  Colegiado  deliberou,  à  unanimidade,  por  expedir
orientação (Nº 25/2016) no sentido de que se admite a aplicação do princípio da insignificância ao
crime  de  contrabando  de  cigarros,  excepcionalmente,  quando  a  quantidade  de  mercadoria
importada ilegalmente não ultrapassar 153 (cento e cinquenta e três) maços, desde que ausente a
reiteração  da  conduta.  6.  Na  presente  hipótese,  observada  a  norma incriminadora,  revela-se
inviável o arquivamento do apuratório, pois a quantidade apreendida com dois outros investigados
(2.100  maços de cigarro)  supera  mencionado patamar,  evidenciando quantidade  incompatível
com  o  mero  consumo  pessoal.  7.  Designação  de  outro  membro  do  MPF,  facultando-se  ao
Procurador da República oficiante a oportunidade de prosseguir na persecução penal, se assim
entender pertinente.

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

091. Processo: JF-SOUSA-0000661-
49.2011.4.05.8202-INQ

Voto: 3267/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM 
SOUSA/PB

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86, consistente em possível preparo de fraude em financiamentos com recursos oriundos
do  PRONAF  (Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar).  Notícia  de
participação fraudulenta do investigado como vendedor de gado ou coobrigado em 172 operações
de crédito sem que houvesse comprovação de atividade agropecuária junto ao Banco do Brasil.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conclusão no sentido de que a autoria e
materialidade  do  delito  em questão  mostra-se,  até  aqui,  de  difícil  composição  com o  acervo
probatório  amealhado,  pois  não  asseverada  a  tese  de  que  as  operações  de  crédito  seriam
fictícias,  mas  tão  somente  de  que  o  investigado  teria  obtido  valores  de  financiamento  pela
circunstância de se apresentar como vendedor em lugar do genitor, o verdadeiro fornecedor de
gado aos beneficiários do programa, o que não era objeto de qualquer controle por parte do
Banco do Brasil. Insuficiência de provas quanto ao eventual liame entre a atuação do investigado
e as  razões  pelas  quais  a  fiscalização  constatou  irregularidades  em vistorias  posteriormente
realizadas. Verificação, segundo o Procurador da República oficiante, de que a quantidade de
operações imputadas ao investigado neste inquérito associada à antiguidade dos fatos (2005 e
2006) "reclamam pela inviabilidade de se perseguir a linha de investigação exigida, mormente
diante  da pouca utilidade que o oferecimento de ação penal  teria  neste  momento em que o
decurso do prazo prescricional se avizinha". Esgotamento de diligências razoavelmente exigíveis.
Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016. Homologação
do arquivamento.

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

092. Processo: JF-SS-0000307-19.2014.4.05.8202-
INQ

Voto: 3876/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM 
SOUSA/PB

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de supostas fraudes verificadas na concessão de
financiamentos custeados pelo PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar) na cidade de Cajazeiras/PB. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Fatos que remontam aos anos de 2002/2005 e que seriam de responsabilidade dos dirigentes do
Conselho  Municipal  de Desenvolvimento  Rural  Sustentável  e  do Presidente do  Sindicato  dos
Trabalhadores Rurais daquela localidade. Diligências realizadas com o intuito de atestar a suposta
ocorrência de ilícitos. Fragilidade dos indícios de autoria e de materialidade delitivas. Esgotamento
de diligências  razoavelmente  exigíveis,  mormente  levando em conta a  antiguidade dos  fatos.
Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016. Homologação
do arquivamento.

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

093. Processo: JF/URA-0007376-53.2016.4.01.3802-
INQ

Voto: 3537/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UBERABA/MG

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI
Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV. CONDUTA
TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime
previsto no art. 33 c/c art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a apreensão de cinco
sementes  de  maconha,  supostamente  importadas  da  Holanda  por  pessoa  residente  em
Frutal/MG.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  sob  o
argumento de que "importar semente de maconha é conduta atípica", uma vez que "a presença
de substância tetrahidrocannabinol-THC é requisito indispensável para a configuração do crime
em tela. Porém, a semente não a contem". 3. O Juízo da 4ª Vara Federal de Uberaba/MG houve
por bem discordar da promoção ministerial por entender que a importação de sementes, sem a
observância do procedimento legal previsto para sua internalização em território nacional, enseja
a caracterização do crime de contrabando. 4. Embora as sementes de maconha não contenham o
princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois
o objeto material do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não é a droga
em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o produto químico destinado a sua preparação, sendo
também incriminadas as etapas anteriores da produção. 5. Verte dos autos, nesse contexto, a
subsunção do fato investigado, em princípio, ao descrito no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06,
ante a importação de insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente, ainda que para
consumo próprio,  o que afasta,  assim, a tese de atipicidade da conduta.  6.  Todavia,  no caso
concreto, o Juízo de primeiro grau houve por bem afastar a caracterização do fato como tráfico de
entorpecentes e a remessa à 2ª CCR está circunscrita à configuração do crime de contrabando. 7.
Na  espécie,  uma  vez  afastada  a  norma  especial,  verifica-se  que  a  semente  encontra-se
subsumida  ao  conceito  de  mercadoria  proibida  previsto  no  art.  334-A do  CP.  Cuida-se  de
mercadoria de importação proibida, o que configura, em tese, o crime de contrabando. A relação é
de generalidade com os crimes da Lei Antidrogas, sendo inaceitável reduzir a conduta de quem
importa  sementes  a  um  ante  factum  impunível.  8.  Destaca-se,  ainda,  que  a  importação  de
pequena  quantidade  de  sementes  de  maconha  não  autoriza  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância. No crime de contrabando, o bem jurídico tutelado não tem caráter exclusivamente
patrimonial, pois evidencia o desiderato estatal de controlar a entrada de determinado produto em
defesa da segurança e da saúde pública. Essa, aliás, é a orientação do STF (HC nº 114315,
Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe-01/02/2016). 9. Designação de outro membro
para prosseguir na persecução penal quanto à prática do crime de contrabando.

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

094. Processo: JF-0000286-69.2017.4.01.3313-
PROINVMP

Voto: 3945/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICÍARIA 
DE TEIXEIRA DE FREITAS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE USO DE RADIO FREQUÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI
N° 9.472/97, ART. 183. MPF: ARQUIVAMENTO EM VIRTUDE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CPP, ART. 28. USO DE TRANSMISSOR DE ELEVADA
POTÊNCIA,  NÃO  SUJEITO  À  HOMOLOGAÇÃO  PELA  ANATEL.  CONDUTA  TÍPICA.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1.  Notícia de
Fato instaurada 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  comunitária.  2.  Após  instauração  de  procedimento  administrativo  pela
agência  reguladora,  restou  constatado  que  o  transmissor  apreendido  possui  277  Watts  de
potência  e  não  apresenta  homologação  aceita  ou  expedida  pela  ANATEL,  não  podendo  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
ausência de potencialidade lesiva da rádio clandestina.  4.  O Juízo Federal  da Vara Única de
Teixeira de Freitas discordou da manifestação ministerial, consignando que a hipótese não exige a
demonstração  de  efetivo  prejuízo,  já  que  se  trata  de  crime  formal,  de  perigo  abstrato,  "cuja
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consumação independe de resultado naturalístico". 5. 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: IPL nº 0092/2016, Voto nº 2912/2017, julgado na 676ª Sessão de Revisão, de 24/04/2017.
6. No caso, além do investigado utilizar transmissor de potência elevada (277W), tal equipamento
também  não  era  passível  de  homologação  ou  certificação,  circunstância  que  ensejaria  o
indeferimento de eventual pedido de autorização para funcionamento da estação. 7. 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).  8.  Nesse  sentido,  julgados  recentes  deste  Colegiado:
Procedimento nº 0000288-39.2017.4.01.3313, Voto nº 3417/2017, Rel. Maria Helena de Carvalho
N.  de  Paula,  e  Procedimento  nº  0000294-46.2017.4.01.3313,  Voto  nº  3468/2017,  Rel.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen, julgados na 677ª Sessão de Revisão, de 15/05/2017. 9. 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

095. Processo: PRM-JND-3422.2015.000223-6-INQ Voto: 3474/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de falso testemunho nos autos
de demanda que tramitou perante o Juízo do Trabalho de Campo Limpo Paulista/SP. CP, art. 342.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ocorrência de possível contradição no
depoimento prestados pela testemunha da parte reclamada. Relato desconsiderado por ocasião
do exame do conjunto probatório pelo Juiz sentenciante. Dificuldade de comprovação dos fatos e,
portanto,  da  exata  identificação  de  quem  realmente  falseou  a  verdade.  Inviabilidade  no
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

096. Processo: 1.11.001.000051/2013-15 Voto: 4033/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTA  PRÁTICA  DOS  CRIMES  DE
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E DE SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR EX-
GESTOR  MUNICIPAL,  ATUALMENTE  SECRETÁRIO  DE  EDUCAÇÃO  DO  ESTADO  DE
ALAGOAS.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  VII.  PRERROGATIVA DE
FORO  CONFERIDA  PELA  CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL.  COMPETÊNCIA  DO  TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DE EVENTUAL
AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR
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REGIONAL DA REPÚBLICA SUSCITADO. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal
instaurado a partir de expediente do Ministério Público do Estado de Alagoas para apurar possível
prática do crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no art. 168-A, § 1º, I, do Código
Penal,  por  parte  de  ex-gestores  do  município  de  Arapiraca/AL,  que  deixaram de  repassar  à
Previdência Social, no período de 1998 a 2013, os valores descontados de servidores contratados
em  regime  temporário.  2.  O  Procurador  Regional  da  República  oficiante  declinou  de  suas
atribuições, consignando que a então prefeita daquele município não possui mais prerrogativa de
foro  perante  o  TRF da 5ª  Região,  pois  deixou  de  ocupar  o  referido  cargo  após as  eleições
municipais  de  2016.  3.  Ao apreciar  o  feito,  o  Procurador da República  oficiante  na PRM em
Arapiraca/AL suscitou o presente conflito de atribuições, ressaltando que a Representação Fiscal
para Fins Penais refere-se a crimes previdenciários cujos fatos geradores ocorreram de janeiro a
dezembro/2010, época na qual o segundo investigado era o prefeito de Arapiraca/AL. Diz que o
ex-gestor municipal, atualmente é Vice-Governador do Estado de Alagoas e, também, Secretário
Estadual de Educação, ao qual o art. 114 da Carta daquela unidade federativa confere foro por
prerrogativa de função no Tribunal de Justiça. Conclui afirmando que "os Secretários Estaduais,
nos Estados cujas constituições fixem foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça,
devem ser julgados nos crimes federais pelos Tribunais Regionais Federais".  4. Os fatos que
deram ensejo à instauração do presente Procedimento Investigatório Criminal podem configurar,
em tese, ilícitos penais perpetrados por um dos investigados, que, além de Prefeito de Arapiraca
no período de 2005 a 2012, foi eleito Vice-Governador do Estado de Alagoas no último pleito e
atualmente ocupa o cargo de Secretário Estadual de Educação. 5. Na esfera criminal, o art. 114,
parágrafo  único,  da  Constituição  do  Estado  de  Alagoas  confere  aos  Secretários  de  Estado
prerrogativa de serem processados e julgados perante o Tribunal de Justiça. 6. Conquanto não
haja regra análoga na Constituição Federal, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido
de que, na hipótese de crimes federais, a competência para processar e julgar Secretários de
Estado é dos Tribunais Regionais Federais e, consequentemente, a atribuição para apuração e
eventual  ajuizamento  de  ação  penal  cabe  aos  Procuradores  Regional  da  República.  7.
Precedentes do STJ (HC nº 86.218/DF, STJ, 6ª Turma, DJ de 19/11/2007) e do TRF da 1ª Região
(AGIP nº 200601000263828, TRF da 1ª Região, DJ de 27/10/2006). 8. Conhecimento do conflito
negativo e, no mérito, pela fixação da atribuição da PRR da 5ª Região, ora suscitada.

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

097. Processo: 1.14.004.000101/2017-56 Voto: 4007/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

098. Processo: 1.29.008.000040/2017-64 Voto: 3189/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  SUPOSTA PRÁTICA DO  CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS.
SAQUE INDEVIDO DE VALORES ALUSIVOS A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, APÓS O ÓBITO
DA TITULAR.  CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL QUE SE RESOLVE SEGUNDO O LUGAR DA INFRAÇÃO. CPP, ART 70. ATRIBUIÇÃO
DA PROCURADORA SUSCITADA. 1. Trata-se de Notícia de Fato autuada na Procuradoria da
República em Santa Maria/RS para apurar noticia de saques de valores recebidos indevidamente
após o óbito de segurada titular de benefício previdenciário. Tais condutas configurariam, em tese,
o delito tipificado no art. 171, §3º, do CP. 2. A Procuradora da República oficiante na PRM-Santa
Maria/RS determinou a remessa dos autos à PRM-Cachoeira do Sul/RS, sob o argumento de que
o depósito dos valores era efetuado em conta corrente de agência bancária situada no Município
de Cachoeira do Sul/RS. 3. Após a constatação de que a agência cadastrada para o depósito dos
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valores  do  benefício  em questão  localiza-se  em Santa  Maria/RS,  o  Procurador  da  República
atuante na PRM-Cachoeira do Sul/RS suscitou o presente conflito de atribuições e remeteu os
autos a esta 2ª CCR. 4. Dispõe o art. 70 do CPP que a competência, em regra, é determinada
segundo o lugar da infração. Informações da Gerência do INSS em Cachoeira do Sul/RS dão
conta de que a agência cadastrada para depósito dos valores do benefício previdenciário situa-se
em Santa  Maria/RS.  5.  Não  há  elementos  que  indiquem a  ocorrência  de  saque em alguma
agência situada em município integrante da Subseção Judiciária de Cachoeira do Sul/RS. Ao
contrário,  tanto a agência do INSS quanto a instituição financeira da beneficiária falecida são
situadas na Subseção Judiciária de Santa Maria/RS. 6. Atribuição da Procuradora da República
oficiante na PRM-Santa Maria/RS, ora suscitada.

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

099. Processo: 1.33.000.001210/2016-94 Voto: 3422/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTA VENDA IRREGULAR DE TÍTULOS
DE  CAPITALIZAÇÃO  PELAS  RUAS  DOS  MUNICÍPIOS  DA GRANDE  FLORIANÓPOLIS/SC.
TÍTULOS EMITIDOS POR UMA SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO COM DOMICÍLIO FISCAL EM
PORTO  ALEGRE/RS.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL QUE SE RESOLVE SEGUNDO O LUGAR DA INFRAÇÃO. CPP, ART 70.
ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  SUSCITADO.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato  autuada  na
Procuradoria  da República em Santa Catarina "  PR/SC a partir  de manifestação apresentada
perante Sala de Atendimento do Cidadão, na qual relata o noticiante sua inconformidade com a
venda de determinado título capitalização pelas ruas dos municípios da Grande Florianópolis/SC,
eis  que,  segundo ele,  deveriam ser  vendidos  em estabelecimentos  próprios,  como as  Casas
Lotéricas, e não pelas ruas incentivando a jogatina ao povo catarinense. 2. Inicialmente, oficiou-se
à Receita Federal a fim de averiguar a regularidade desse título capitalização perante o fisco. Em
resposta, o órgão fazendário informou que ele é um Certificado de Contribuição emitido por uma
federação desportiva catarinense, lastreados em títulos de capitalização, na modalidade incentivo,
emitidos por uma sociedade de capitalização, com domicílio fiscal em Porto Alegre/RS. 3. Com
base nessa informação, o Procurador da República oficiante em Santa Catarina determinou a
remessa dos autos à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul " PR/RS, porquanto o
domicílio  fiscal  da  sociedade  de  capitalização  seria  Porto  Alegre/RS.  4.  A  Procuradora  da
República atuante na PR/RS, por sua vez, suscitou o presente conflito de atribuições e remeteu os
autos a esta 2ª Câmara, asseverando que "eventual análise de possíveis crimes contra o sistema
financeiro ou irregularidades na venda do (") deve ser realizada pela Procuradoria da República
no Estado de Santa Catarina, eis que é nesse Estado que os títulos de capitalização são vendidos
e onde se localiza a instituição emissora dos certificados de contribuição". 5. Dispõe o art. 70 do
CPP que a competência, em regra, é determinada segundo o lugar da infração. 6. No presente
caso, razão assiste à Procuradora da República suscitante. Como bem salientando por ela, "o fato
do  domicílio  fiscal  da  sociedade  de  capitalização  que  vendeu  os  títulos  de  capitalização  à
Federação Catarinense de (") por si só não evidencia a competência territorial para atuação no
feito. Isso porque a venda e distribuição dos certificados (") é realizada na Mesorregião da Grande
Florianópolis, Serrana e Sul Catarinense, conforme se depreende do acordo comercial celebrado
entre a (") Capitalização S. A. e a Federação Catarinense de ("). Além disso, a instituição que
emite o Certificado de Contribuição (") está localizada na cidade de Florianópolis/SC, e o fim a que
se destina a arrecadação dos recursos provenientes do título de capitalização é a realização de
projetos na área esportiva em todo o Estado de Santa Catarina". 7. Fatos narrados que ocorrem
nos municípios da Grande Florianópolis/SC. Atribuição do Procurador da República oficiante na
PR/SC, ora suscitado.

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

43/260



Ata da 678ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00184429/2017

100. Processo: 1.13.000.000598/2017-80 Voto: 3377/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171, §
3º. MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SAQUES INDEVIDOS DE
PARCELAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA RESPECTIVA TITULAR.
PREJUÍZO  DE  R$  4.171,11.  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de
expediente do INSS objetivando apurar possível crime de estelionato qualificado, descrito no art.
171, § 3º, do CP, em virtude de 06 saques indevidos de benefício previdenciário de amparo social
à pessoa portadora de deficiência após o óbito da respectiva titular. 2. Consta dos autos que as
retiradas ocorreram nos períodos de 01/12/2007 a 31/03/2008 e de 01/05/2008 a 30/06/2008,
gerando  um  prejuízo  de  R$  4.171,11.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento dos autos por entender que a lesão provocada ao bem jurídico tutelado pela norma
penal  não se mostrou relevante a ponto de atribuir  tipicidade material  à  conduta investigada,
aplicando o princípio da insignificância. 4. A respeito da aplicação do princípio da insignificância
nos crimes que atingem a Previdência Social, a Suprema Corte vem reiteradamente decidindo
que não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que o delito
abala bem jurídico de caráter supraindividual, qual seja, o patrimônio da Previdência Social ou a
sua subsistência financeira. 5. Precedentes: HC 121964, RHC 117095, HC 98.021, HC 91.704,
HC 102.550 e HC 107.041. 6. Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime previsto no
art.  171, § 3º, do Código Penal.  7. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na
persecução.

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

101. Processo: 1.15.000.003195/2016-37 Voto: 3421/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI Nº
7.492/86, ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO. RELATO DA EXISTÊNCIA DE CONTAS BANCÁRIAS
NA SUÍÇA, SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO ÀS AUTORIDADES COMPETENTES. JUNTADA DE
EXTRATOS  PELO  NOTICIANTE.  PROVA  CONSIDERADA  ILÍCITA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). ACESSO À PROVA QUE, A PRINCÍPIO, NÃO SE
MOSTRA ILÍCITO. DOCUMENTOS OBTIDOS POR MEIO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO DO
PAI DO REPRESENTANTE. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA ESCLARECIMENTO DOS
FATOS,  NOTADAMENTE  SOBRE  A  LICITUDE  DA  PROVA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação
formulada por um cidadão suíço,  dando conta de possível  prática de crime contra o Sistema
Financeiro  Nacional,  tipificado no art.  22,  parágrafo  único,  da Lei  nº  7.492/86.  2.  Segundo o
representante, a viúva de seu falecido pai, cidadã brasileira, manteria contas bancárias na Suíça,
sem  a  devida  comunicação  às  autoridades  competentes,  conforme  demonstram  cópias  de
extratos das referidas contas bancárias, obtidos de processo de inventário de seu genitor que
corre naquele país. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos,
ressaltando que a origem do presente feito "deu-se com base em prova obtida por meio ilícito,
pois o noticiante, visando a provar a existência de depósitos, não declarados, no exterior, juntou
extratos bancários da noticiada, documentos cuja forma de obtenção não fora informada pelo
noticiante, tendo sido provavelmente retirados de forma não autorizada dos autos de processo de
inventário de seu pai, que corre na Justiça Suíça". 4. Não obstante constatada possível ocorrência
do crime tipificado no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, o Procurador da República
oficiante vislumbrou questão preliminar que obstaria a continuidade do presente feito, qual seja, o
objeto  da  investigação  estaria  fundado  em  prova  ilícita,  que  contaminaria  eventuais
desdobramentos apuratórios, inclusive, a ação penal dela derivada. Em outras palavras, supõe-se
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que  houve  o  acesso  não  autorizado  à  prova  através  de  processo  de  inventário.  5.  Ocorre,
entretanto, que, a princípio, o noticiado acesso à prova não se afigura ilícito. Na condição de
herdeiro, o noticiante tinha acesso aos extratos das mencionadas contas bancárias, obtidos no
processo de inventário de seu falecido pai que tramita perante a Justiça suíça. Além disso, em
resposta ao ofício expedido pelo Procurador da República que atuava em substituição no 2º Ofício
Criminal da PR/CE, o Juízo da 2ª Vara de Sucessões da Comarca de Fortaleza/CE franqueou o
acesso integral ao processo de inventário que corre simultaneamente no Brasil. 6. De outro lado,
não é possível encerrar a apuração reconhecendo-se a nulidade da prova, sem a realização de
diligências para o esclarecimento dos fatos. No ponto, ressalte-se, sequer se aguardou a juntada
de informações requisitadas à Receita Federal do Brasil e ao Banco Central quanto à existência
de depósitos em favor da noticiada em instituições bancárias no exterior. 7. O que se constata, no
caso, é que não foram realizadas diligências investigativas mínimas que autorizem conclusão no
sentido de que os extratos bancários apresentados constituem prova ilícita. 8. Não homologação
do  arquivamento.  Designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na  persecução,  com  a
intermediação, se necessária, da Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério
Público Federal.

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

102. Processo: 1.33.009.000046/2017-07 Voto: 3882/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171, §
3º. MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SAQUES INDEVIDOS DE
PARCELAS  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  DE  AUXÍLIO  RECLUSÃO  EM  PERÍODO
POSTERIOR À CONCESSÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. PREJUÍZO
DE  R$  6.381,15.  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato,  instaurada  a  partir  de
expediente oriundo da Procuradoria Federal Especializada do INSS, objetivando apurar possível
crime de estelionato qualificado,  descrito  no art.  171,  § 3º,  do CP,  em virtude de 07 saques
indevidos de benefício previdenciário de auxílio reclusão em período posterior à concessão do
regime aberto de cumprimento de pena. 2. Consta dos autos que as retiradas indevidas ocorreram
no período de 30/06/2006 a 31/12/2006 (tendo sido realizado o último saque em 08/01/2007),
gerando um prejuízo de R$ 6.381,15 (valor apurado após atualização realizada em julho de 2016).
3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos por entender que a
lesão provocada ao bem jurídico tutelado pela norma penal não se mostrou relevante a ponto de
atribuir tipicidade material à conduta investigada, aplicando o princípio da insignificância. Aduziu,
também, falta de efetivo interesse de agir, em decorrência da prescrição em perspectiva do delito.
4. A respeito da aplicação do princípio da insignificância nos crimes que atingem a Previdência
Social, a Suprema Corte vem reiteradamente decidindo que não há que se falar em reduzido grau
de reprovabilidade da conduta, uma vez que o delito abala bem jurídico de caráter supraindividual,
qual seja, o patrimônio da Previdência Social ou a sua subsistência financeira. Inaplicabilidade do
princípio da insignificância ao crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal. Precedentes: HC
121964, RHC 117095, HC 98.021, HC 91.704, HC 102.550 e HC 107.041. 5. Considerando que a
pena máxima abstratamente cominada ao crime previsto no art. 171, § 3°, do CP é de 6 (seis)
anos e 8 (oito)  meses de reclusão e que o último saque supostamente indevido ocorreu em
08/01/2007, a eventual extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva somente
ocorrerá em fevereiro de 2019, conforme regra prevista no art. 109, III, do referido diploma legal.
Aplicação do Enunciado nº 28 desta 2ª CCR e da Súmula nº 438 do STJ. 6. Designação de outro
membro do MPF para prosseguir na persecução.

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

Homologação do Declínio de atribuição

103. Processo: DPF/BG-00167/2015-INQ Voto: 4124/2017 Origem: GABPRM2-GFFT - 
GUILHERME FERNANDES 
FERREIRA TAVARES

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  notícia  de  oferta  fraudulenta  de  curso  de  Mestrado
Profissional em Educação (MPE), no município de Confresa/MT. Possível prática dos crimes de
estelionato,  falsidade  e  contra  as  relações  de  consumo.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). As condutas investigadas afetam serviço e interesse do Ministério
da Educação, o qual possui a atribuição para autorizar o funcionamento de instituição de ensino,
havendo, pois, legitimidade do MPF para atuar na esfera cível sob a perspectiva da tutela de
interesses coletivos em sentido amplo.  Remessa de cópia  do presente feito  à 3ª  Câmara de
Coordenação e Revisão para conhecimento e providências que entender cabíveis. Contudo, sob a
ótica penal, as práticas em tela não acarretam lesão direta a bens, serviços ou interesse direto da
União  ou  de  suas  entidades.  Os  fatos  noticiados  podem  configurar,  em  tese,  crimes  de
estelionato, falsidade documental ou ideológica e contra as relações de consumo. Ausência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

104. Processo: DPF/CE/JN-00135/2016-INQ Voto: 3266/2017 Origem: GABPRM2-RRR - RAFAEL
RIBEIRO RAYOL

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  representação  formulada  pelo  Conselho  Regional  do
Serviço Social  da 3ª Região, com a finalidade de apurar notícia de que instituição de ensino,
localizada nos municípios de Brejo Santo e Mauriti/CE, estaria oferecendo cursos de extensão
com o formato de graduação, sem o devido credenciamento junto ao Sistema Federal de Ensino
para  oferta  de  cursos  superiores.  Possível  ocorrência  de  crimes  de  estelionato  e  contra  as
relações de  consumo.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  As
condutas investigadas afetam serviço e interesse do Ministério da Educação, o qual possui a
atribuição para autorizar o funcionamento de instituição de ensino, havendo, pois, legitimidade do
MPF para atuar na esfera cível sob a perspectiva da tutela de interesses coletivos em sentido
amplo. Instauração de Inquérito Civil (1.15.000.002136/2015-61), também vinculado à 3ª Câmara
de Coordenação e Revisão para apuração de funcionamento irregular de curso de Serviço Social
pelo  instituto  educacional  investigado.  Contudo,  sob  a  ótica  penal,  as  práticas  em  tela  não
acarretam lesão direta a bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. Os
fatos  noticiados  podem  configurar,  em  tese,  crimes  de  estelionato,  falsidade  documental  ou
ideológica  e  contra  as  relações  de  consumo  em  detrimento  de  particulares.  Ausência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

105. Processo: DPF/GMI-0174/2015-IPL Voto: 3402/2017 Origem: GABPRM2-JB - JOEL 
BOGO

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

46/260



Ata da 678ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00184429/2017

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da
Lei 11.343/2006), tendo em vista a existência de possíveis locais de venda e consumo de drogas
nos municípios de Guajará-Mirim/RO e Nova Mamoré/RO. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).  Fatos  apurados  que  também  são  objeto  de  investigação  da
denominada "Operação Paiol", deflagrada pela Polícia Militar e pelo Ministério Público Estadual
em Guajará-Mirim/RO, em conjunto com a Delegacia de Polícia Federal em Guajará-Mirim/RO.
Ausência de indícios de transnacionalidade. Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer
infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

106. Processo: DPF/RN-2017.0000062-IP -
Eletrônico 

Voto: 3241/2017 Origem: GABPR8 -GBCJ - 
GILBERTO BARROSO DE 
CARVALHO JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial eletrônico instaurado para apurar a autoria de um telegrama falso, enviado pelos
Correios em nome da Presidente do STF, que solicita ao PGJ/RN a adoção de providências junto
à Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Cruz/RN no sentido de ser apreciado um pedido de
liberdade de determinado réu. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR).
Suposto crime previsto no art. 347, parágrafo único, do CP, praticado contra a Administração da
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. A leitura do teor do telegrama revela que o agente
delituoso pretendia induzir o Ministério Público Estadual a erro e, posteriormente, fazer com que
sua manifestação viciada induzisse juízo estadual a erro (dando a aparência de que o STF havia
pedido  celeridade  na  concessão  da  liberdade  ao  acusado  em  virtude  do  tempo  de  prisão
preventiva já cumprido), através de uma inovação artificiosa e fraudulenta. Inexistência de lesão
direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

107. Processo: SR/DPF/MG-01547/2015-INQ Voto: 3773/2017 Origem: GABPR17-FPBN - FELIPE 
PEIXOTO BRAGA NETTO

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  ocorrência  do  crime  de  roubo  contra  uma
agência dos Correios situada na cidade de Esmeraldas/MG, ocorrido em 15/09/2015. CP, art. 157,
§ 2º, I, II e V. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Roubo praticado em
agência franqueada dos Correios. Danos ao serviço postal não evidenciados. Responsabilidade
da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou destruição de bens cedidos pela
franqueadora, não restando configurado, no caso, real e expressivo prejuízo à empresa pública
federal.  Precedentes  do  STJ  (CC  nº  145.800/TO,  DJe  25/4/2016;  CC  nº  133.751/SP,  DJe
4/12/2014)  e  da  2ª  CCR  (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ,  676ª  Sessão  de  Revisão,
24/4/2017, unânime). Carência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento,
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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108. Processo: 1.10.000.000509/2015-45 Voto: 3359/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  representação  formulada  por  um
Deputado Federal, na qual relata supostas irregularidades na Fábrica de Pisos de Xapuri/AC, que
se encontra  fechada e abandonada,  tendo sido parte  de seus equipamentos,  adquiridos com
recursos públicos,  objeto de furto.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Oficiada, a Casa Civil do Governo do Acre informou que os bens pertencentes à referida
fábrica de pisos, com a edição da Lei nº 2.544/12, foram incorporados ao patrimônio estadual, de
maneira  que  o  órgão  responsável  pelo  acervo,  após  a  integralização,  passou  a  ser,
definitivamente, a ANAC (Agência de Negócios do Acre), sociedade de economia mista estadual.
Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou suas entidades. Carência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

109. Processo: 1.10.001.000075/2017-35 Voto: 4123/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação do atual Prefeito do município de Marechal
Thaumaturgo/AC, na qual relata que o ex-gestor deixou de repassar à Caixa Econômica Federal
valores descontados a título de empréstimo consignado de servidores municipais.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inadimplência temporária a ser quitada por
meio do pagamento de valores acrescidos de correção monetária, juros e demais encargos, como
ocorre em qualquer outra operação financeira. Prática, em tese, do crime de apropriação indébita
em detrimento do erário municipal. Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesses da
União  ou  de  suas  entidades.  Precedentes  do  STJ,  Terceira  Seção:  CC  115.646/RS,  DJe
21/5/2014; CC nº 125.061/MG, DJe 17/5/2013; CC nº 100.725/RS, DJe 20/5/2010. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

110. Processo: 1.11.000.001429/2016-51 Voto: 3872/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Maceió/AL
para apurar possível crime de apropriação indébita por parte do município de Rio Largo/AL, que
teria  efetuado  descontos  destinados  ao  custeio  do  plano  de  saúde  no  contracheque  do
reclamante,  mas não repassou os respectivos valores à operadora do plano de assistência à
saúde. CP, art. 168. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Eventual prejuízo ao
patrimônio e à boa-fé de particular, autor de reclamatória trabalhista. Inexistência de lesão a bens,
serviços  e  interesses da União ou de suas entidades.  Ausência  de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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111. Processo: 1.13.000.000049/2017-13 Voto: 3992/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada em
Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes da Comarca de Manaus/AM, instruído com cópia de
ação penal em que foi proferida sentença condenatória por tráfico de drogas e o perdimento de
veículo em favor da União. Relato de desmanche do referido bem enquanto se encontrava em
poder do Estado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Oficiada, a Procuradoria
da  União  no  Estado  do  Amazonas  informou  que  o  veículo  em  tela  não  foi  entregue  à
Administração Federal nem passou a integrar o patrimônio da União, eis que ainda não transitada
em julgado a sentença que decretou o seu perdimento. Dilapidação de veículo ainda pertencente
ao acusado, recolhido em pátio administrado pela Polícia Civil/Governo do Estado do Amazonas.
Narrativa que não evidencia ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

112. Processo: 1.15.000.000623/2017-51 Voto: 3198/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta comercialização de produto que supostamente
auxiliaria na perda de peso, sem registro na ANVISA, por empresa estabelecida na cidade de
Fortaleza/CE. CP, art. 273, § 1º-B, I. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 " 2ª
CCR).  Ocorrência  verificada  no  âmbito  local.  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da
conduta aptos a justificar a competência da Justiça Federal. Precedente do STJ e da 2ª CCR: CC
nº 120.843/SP, Terceira Seção, DJe 27/3/2012; Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11,
620ª Sessão de Revisão, 11/5/2015, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

113. Processo: 1.15.000.000976/2017-51 Voto: 3679/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível  crime de omissão de socorro praticado pelos
responsáveis por um hospital particular e por uma operadora de planos de saúde. CP, art. 135.
Relato de que a operadora de planos de saúde negou continuidade ao tratamento de um portador
de paralisia cerebral, alegando não ter ele cumprido o período de carência, e de que o hospital se
recusou a colocar sonda gástrica e a fornecer medicação e comprimidos de antibiótico, fatos que
deram  ensejo  ao  agravamento  de  seu  quadro  clínico.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Fatos que envolvem particulares, sem qualquer relação com o
poder  público  federal.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União.
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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

114. Processo: 1.17.003.000076/2017-17 Voto: 3842/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO MATEUS-ES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão, informando a suposta prática do crime de ameaça. CP, art. 147. Narrativa de que após
anunciar que demitiria uma funcionária de sua empresa, passou o representante a ser procurado
por pessoas ligadas a essa funcionária; que essas pessoas portavam ora um facão, ora uma arma
de fogo, tendo uma delas dito o "encheria de bala" caso a funcionária fosse advertida em seu
trabalho.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Eventual  crime
praticado contra particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou
suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

115. Processo: 1.18.002.000131/2017-33 Voto: 3197/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  na  qual  o  noticiante  relata  que  um  taxista  na  cidade  de  Valparaíso/GO  estaria
ameaçando pessoas no trânsito, usuários e concorrentes da empresa Uber. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa que não evidencia ofensa direta a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

116. Processo: 1.18.002.000132/2017-88 Voto: 3222/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual relata o representante que o síndico de um residencial localizado em Valparaíso
de Goiás/GO pede aos condôminos que assinem papeis contendo seus números de CPF e os
utiliza ilegalmente, passando boletos bancários para os nomes dos condôminos sem a necessária
autorização. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prática de
delito em detrimento da boa-fé e do patrimônio de particulares. Inexistência de lesão direta a
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

117. Processo: 1.21.003.000145/2016-71 Voto: 3871/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NAVIRAÍ-MS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  relato  da  Coordenadora  Técnica  Local  da  FUNAI  em
Tacuru/MS,  dando  conta  do  sequestro  de  duas  adolescentes  indígenas  residentes  na  aldeia
Sassoró, ocorrido no dia 08/09/2016. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª
CCR). Fato que não decorre, direta ou indiretamente, de disputa sobre direitos indígenas (posse
de terras tradicionais ou de uma controvérsia de fundo cultural, religioso ou social). Ausência de
indicativos de transindividualidade do ilícito noticiado aptos a atingir diretamente a organização
social  da comunidade indígena. Inexistência de lesão direta a bens,  serviços ou interesse da
União  ou  de  suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Cópia dos autos já remetida ao
Promotor de Justiça da Comarca de Iguatemi/MS e ao Delegado de Polícia de Tacuru/MS em
virtude da urgência, havendo informação de que as menores foram localizadas e ouvidas pela
autoridade policial. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

118. Processo: 1.22.023.000002/2017-74 Voto: 3252/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TEÓFILO OTONI-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  estelionato  majorado  referente  ao
pagamento  de  indenização  oriunda  do  seguro  obrigatório  DPVAT.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e
interesses da União ou de suas entidades.  Prejuízo suportado pelas sociedades seguradoras
conveniadas responsáveis pelo pagamento. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes da 2ª
CCR (Procedimento n° 1.00.000.001560/2013-59, Voto n° 5113/2014, 601ª Sessão de Revisão,
25/7/2014) e do STJ, Terceira Seção (CC nº 39.801/SP, DJ 1/2/2005 e CC nº 47.745/PB, DJ
30/3/2005). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

119. Processo: 1.23.000.000939/2016-90 Voto: 3358/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente da Secretaria de Saúde
Pública  do  Estado  do  Pará  (SESPA),  versando  sobre  possível  prática  do  crime  de  uso  de
documento  falso  por  particular  que  teria  sido  contratado  para  ministrar  aula  em  curso  de
qualificação para Agente Comunitário de Saúde, no município de Viseu/PA, promovido pela Escola
Técnica do SUS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Investigado que
apresentou documentação inautêntica (contracheques) perante órgão integrante da Administração
Pública direta do Estado do Pará com o suposto propósito de reduzir os tributos incidentes na
contratação. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União. Carência de
elementos de informação capazes de legitimar, por ora, a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

120. Processo: 1.25.000.001123/2017-90 Voto: 3949/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  Juízo  da  1ª  Vara  do  Trabalho  de
Colombo/PR, noticiando a possível prática do crime de estelionato por parte de advogado em
desfavor de autora de reclamatória trabalhista. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32).  Suposta promessa de andamento mais célere de processo de execução trabalhista e de
recebimento dos valores devidos em apenas três meses. Revogação de poderes outorgados a
outras  duas  advogadas  pela  reclamante  e  constituição  do  investigados  como  seu  novo
procurador.  Captação ilegal  de clientela  e  eventual  tentativa de estelionato em detrimento de
particular, autora da reclamatória. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da
União.  Carência  de  elementos  de  informação capazes de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

121. Processo: 1.25.000.001345/2017-11 Voto: 3775/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual diz o noticiante que trabalhou como técnico de radiologia em um
hospital universitário privado situado na cidade de Curitiba/PR na época em que ocorreram mortes
de pacientes da UTI, aduzindo que fazia raio X de leito e que presenciava o procedimento que
levava à morte de tais pacientes, bem como oferecendo-se, ao fim do relato, para testemunhar no
caso. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos já apreciados na
esfera estadual. Narrativa que não evidencia ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

122. Processo: 1.25.000.001346/2017-57 Voto: 3794/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação dando conta de que determinada empresa de
sistemas eletrônicos, com sede em Curitiba/PR, estaria comercializando módulos de janelas e
tetos solares elétricos sem o dispositivo de segurança contra esmagamento (especificação técnica
obrigatória nos referidos sistemas por força da Resolução 468/2013 do CONTRAN, vigente desde
01/01/2017).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Eventual
caracterização de crime contra as relações de consumo, de competência da Justiça Estadual.
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Parquet Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

123. Processo: 1.25.005.000270/2017-01 Voto: 3229/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LONDRINA-PR

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposta produção e comercialização de produto sem registro  junto  ao órgão
competente (CP, art. 273, §1º-B, I). Revisão de declínio (Enunciado n° 32 " 2ª CCR). O fato de o
produto não ter registro na ANVISA não tem o condão, por si  só, de atrair  a competência da
Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. A competência da Justiça
Federal para o presente caso somente seria justificável se a conduta delituosa atingisse, de forma
direta, os bens,  serviços ou interesses da União " in casu,  mais especificamente,  da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária ", o que não ocorre no caso dos autos. Ausência de indícios de
origem estrangeira do produto. Precedente do STJ: CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, Ministra
Laurita  Vaz,  DJe:  27/03/2012.  Precedente  da  2ª  CCR:  NF  -  1.34.043.000041/2017-12;  671ª
Sessão  Ordinária  "  13/2/2017;  unânime.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

124. Processo: 1.25.006.000146/2017-27 Voto: 3647/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  representação anônima que relata  suposta fraude em
processo seletivo de transferência externa para o curso de medicina de uma faculdade particular
estabelecida em Maringá/PR.  Informa o representante que os estudantes são transferidos de
países  estrangeiros,  vindos  geralmente  do  Paraguai.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Notícia de que a fraude tenha ocorrido apenas dentro do Brasil,
entre particulares, sem qualquer participação, falha ou prejuízo de órgãos públicos federais. O fato
de  que  supostos  agentes  do  crime  sejam  oriundos  de  faculdades  de  outros  países  não  é
suficiente para atrair  a competência federal  para o processo e julgamento do feito.  Eventuais
prejuízos em detrimento de particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da
União  ou  de  suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição do Ministério Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

125. Processo: 1.26.000.001046/2017-31 Voto: 3283/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir  de ofício encaminhado pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária "  ANVISA, noticiando a autuação de determinada empresa por fazer propaganda de
produto sem registro junto ao órgão competente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32 da 2ª CCR). Exposição do consumidor a erro ou confusão quanto à natureza, composição,
procedência  e  qualidade  do  produto  divulgado.  Eventual  caracterização  de  crime  contra  as
relações  de  consumo,  de  competência  da  Justiça  Estadual.  Inexistência  de  elementos  que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
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empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Parquet Federal para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

126. Processo: 1.26.001.000115/2017-89 Voto: 3877/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto funcionamento de empresa do segmento varejista,
estabelecida  no  município  de  Juazeiro/BA,  sem  autorização  da  ANVISA,  venda  de  produtos
fracionados  e  exposição  à  venda  de  medicamentos  sem  autorização  da  referida  agência
reguladora.  CP,  art.  273,  §  1º-B,  I;  CDC,  arts.  66  e  67.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  n°  32).  Ocorrência  verificada  no  âmbito  local.  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta aptos a justificar a competência da Justiça Federal. Inexistência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução  penal.  Precedentes  do  STJ  e  da  2ª  CCR:  CC  nº  120.843/SP,  DJe  27/3/2012;
Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11, 620ª Sessão de Revisão, 11/5/2015, unânime.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

127. Processo: 1.28.200.000066/2017-63 Voto: 3784/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de representação,  na qual  o  representante relata  que,  na
condição de militar do Exército Brasileiro (lotado no 1º Batalhão de Engenharia e Construção, em
Caicó/RN) foi vítima de denunciação caluniosa por parte de um outro militar (um 1º Tenente), o
qual lhe teria acusado de subtrair gêneros alimentícios da repartição castrense no dia 09.03.2016.
Narrativa de que, por ocasião da apuração dos fatos em sindicância conduzida pelo 1º BEC, o
representante teria sido ameaçado pelo 1º Tenente ora noticiado com os seguintes dizeres: "você
não serve mais pro rancho, não tem postura militar, vou lhe dar baixa do Exército". Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Fatos em análise que se amoldam, em tese,
à prática de crimes militares (arts. 223 e 343 do Código Penal Militar), porquanto praticados por
militar no exercício da função e em razão dela, e, ainda, em local sujeito à administração militar,
atraindo-se, portanto, na espécie, a competência da Justiça Castrense. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Militar.

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

128. Processo: 1.29.000.000542/2017-65 Voto: 3223/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação ofertada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual relata o representante a possível ocorrência dos delitos de violência doméstica e
guarda de drogas para consumo pessoal,  praticados por indivíduo que mora no Município de
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Camaquã/RS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Crimes previstos
no art. 129, §9º, do CP e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Inexistência de lesão direta a bens,
serviços  e interesses da União ou de suas entidades.  Carência  de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

129. Processo: 1.29.000.001356/2017-43 Voto: 3696/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual se comunica possível  ocorrência do crime de corrupção de
menor, à época com cerca de 10 (dez) anos. CP, art. 218. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Relato que, inobstante a gravidade, não aponta qualquer infração
penal  em  prejuízo  direto  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

130. Processo: 1.30.001.001625/2017-41 Voto: 3199/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por pessoa residente na cidade do
Rio de Janeiro, na qual relata ter mantido contatos com suposto ocupante de cargo no Conselho
Nacional  de  Previdência  Privada  e  efetuado  depósitos  em  contas  correntes  com  vistas  ao
posterior  recebimento  de  quantia  que  lhe  seria  devida  a  título  de  valores  retidos  durante  o
denominado "Plano Collor".  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Eventual ocorrência de crime de estelionato em detrimento de particular,  a quem nunca foram
pagos mencionados valores. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal. 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 os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

131. Processo: 1.30.005.000188/2017-16 Voto: 3693/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

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

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

132. Processo: 1.30.005.000191/2017-21 Voto: 3663/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

133. Processo: 1.30.017.000217/2017-01 Voto: 3990/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pela Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro " UFRRJ, relatando a substração de mantimentos no restaurante universitário,
bem como  em estabelecimentos  comerciais  localizados  no  campus  universitário,  situado  em
Seropédica/RJ. CP, art. 155 c/c art. 71. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Diligências preliminares realizadas pela Polícia Federal. Constatação de que os aventados
furtos foram praticados em 18/10, 6/7 e 18/5/2015 em cantina próxima ao bandejão da UFRRJ,
cuja propriedade pertence a dois particulares. Narrativa que não evidencia ofensa direta a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

134. Processo: 1.34.001.003312/2017-88 Voto: 3398/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação de um haitiano residente no Brasil, na qual
relata que vem sendo vítima de possível crime de discriminação por procedência nacional dentro
da empresa privada em que trabalha. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Suposto crime previsto no art. 4º, §1º, III, da Lei nº 7.716/89. Inexistência de lesão direta a
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

135. Processo: 1.34.003.000171/2017-21 Voto: 3356/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar irregularidade na propaganda de suplemento vitamínico
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sem registro na ANVISA, por empresa estabelecida no município de Paranapanema/SP. CP, art.
273, § 1º-B, I; CDC, arts. 66 e 67. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 " 2ª CCR).
Ocorrência verificada no âmbito local.  Ausência  de indícios de transnacionalidade da conduta
aptos a justificar  a competência  da Justiça Federal.  Inexistência  de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Precedente  do  STJ  e  da  2ª  CCR:  CC  nº  120.843/SP,  Terceira  Seção,  DJe  27/3/2012;
Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11, 620ª Sessão de Revisão, 11/5/2015, unânime.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

136. Processo: 1.34.003.000178/2017-43 Voto: 3857/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de falsidade ideológica por um
servidor público federal. Relato de que um Agente da Polícia Federal, que também é Vereador de
Duartina/SP e  membro  de  uma  Comissão  Especial  de  Inquérito  da  Câmara  de  Vereadores,
utilizou-se de ofício com conteúdo falso para requisitar informações a uma faculdade particular
acerca de possível  irregularidade envolvendo o prefeito  do município.  Revisão de declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Constatação de que o ora noticiado não se utilizou da
sua condição de Agente Policial Federal para obter as informações, uma vez que se identificou
apenas como vereador e membro de Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Vereadores,
declarando  que  as  informações  requeridas  era  para  fins  de  investigação  em  tal  comissão.
Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União. Carência de elementos de
informação  capazes  de  legitimar,  por  ora,  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

137. Processo: 1.34.004.000313/2017-41 Voto: 3667/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  fabricação  e  comercialização  de  produto
terapêutico  indicado  no  combate  ao  hábito  de  fumar  sem  registro  na  ANVISA por  empresa
estabelecida na cidade de Hortolândia/SP. CP, art. 273, § 1º-B, I; CDC, arts. 66 e 67. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  "  2ª  CCR).  Ocorrência  verificada  no  âmbito  local.
Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta aptos a justificar a competência da Justiça
Federal. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Precedentes do STJ e da 2ª CCR: CC nº 120.843/SP, DJe
27/3/2012; Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11, 620ª Sessão de Revisão, 11/5/2015,
unânime. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

138. Processo: 1.34.006.000230/2017-31 Voto: 3399/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão, informando a suposta prática do crime de ameaça, bem como a ocorrência de descaso e
negligência no atendimento prestado pela Polícia Civil e Defensoria Pública do Estado de São
Paulo.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Eventual  crime  de
ameaça (CP, art. 147) praticado contra particular. Reclamações acerca do atendimento prestado
por órgãos públicos estaduais. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União
ou suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

139. Processo: 1.34.010.000316/2017-03 Voto: 3258/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação na qual se requer a atuação de membro do
MPF no sentido de impedir  que autoridades,  ou ex-autoridades,  do Judiciário  e  do Ministério
Público venham a testemunhar em favor de investigados em operação que apura desvios de
dinheiro  pertencente  ao  Município  de  Ribeirão  Preto/SP.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União
ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

140. Processo: 1.34.010.000572/2016-10 Voto: 3648/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual relata o representante irregularidade consistente no desacordo entre o local do
estabelecimento declarado no registro de determinada empresa e o local onde efetivamente a
empresa está estabelecida. Denuncia, também, a possível prática de falsidade ideológica, fraudes
e  sonegação  de  imposto  municipal  (ITBI)  pela  noticiada.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Oficiada, a Delegacia da Receita Federal em Franca/SP informou
que não há procedimento fiscal instaurado em face da empresa noticiada. Informações dando
conta da existência de inquérito policial instaurado pela Polícia Civil de Batatais/SP em face da
empresa  em  questão.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União.
Carência de elementos de informação capazes de legitimar, por ora, a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

141. Processo: 1.34.011.000102/2017-19 Voto: 3397/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de fato instaurada a partir  de ofício encaminhado pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária "  ANVISA, noticiando a autuação de determinada empresa por fazer propaganda de
produto sem registro junto ao órgão competente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32 da 2ª CCR). Exposição do consumidor a erro ou confusão quanto à natureza, composição,
procedência  e  qualidade  do  produto  divulgado.  Eventual  caracterização  de  crime  contra  as
relações  de  consumo,  de  competência  da  Justiça  Estadual.  Inexistência  de  elementos  que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Parquet Federal para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

142. Processo: 1.34.026.000020/2017-13 Voto: 3212/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ASSIS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de apropriação indébita. Advogado que teria
se apropriado indevidamente de quantia pertencente ao seu cliente. CP, art. 168, § 1º, III. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Eventual prejuízo ao patrimônio e à boa-fé de particular,
autor de ação trabalhista movida contra a União. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e
interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª
CCR  (Procedimento  nº  1.23.000.001748/2013-01,  617ª  Sessão  de  Revisão,  de  06/04/2015,
unânime). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

143. Processo: 1.34.033.000115/2016-59 Voto: 3357/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar  suposto uso indevido de brasão da República em documento particular.
Relato da existência de uma carta versando sobre uma ação civil pública em que a destinatária
teria direito a uma indenização de R$ 67.430,00, devendo antes, todavia, realizar depósitos a
título de custas processuais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Narrativa que evidencia possível tentativa do crime de estelionato 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 persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

144. Processo: 1.29.000.000586/2017-95 Voto: 3859/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  oriundo  da  Superintendência  Regional  do
Trabalho no Rio  Grande do Sul "  SRTE-RS, informando a possível  ocorrência dos delitos de
desobediência (CP, art. 330) e de perigo para a vida ou saúde de outrem (CP, art. 132) praticados
pelos  representantes  legais  de  uma  empresa  de  materiais  de  construção.  Revisão  de
arquivamento parcial (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 " 2ª
CCR). 1) Oficiada acerca da suposta desobediência ocorrida, a SRTE-RS informou que houve a
lavratura  de  auto  de  infração,  com  a  aplicação  das  penalidades  administrativas  cabíveis
(pagamento de multas). Incidência do Enunciado nº 61 desta 2ª CCR: Para a configuração do
crime  de  desobediência,  além do  descumprimento  de  ordem  legal  de  funcionário  público,  é
necessário que não haja previsão de sanção de natureza civil, processual civil e administrativa, e
que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu não cumprimento caracteriza crime. Falta
de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento; 2) Possível exposição da
saúde de trabalhadores a perigo no âmbito de empresa privada. Hipótese na qual não se verifica
existência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Carência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

145. Processo: DPF/AM-INQ-00110/2012 Voto: 3915/2017 Origem: COJUD/PRAM - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AM

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária,  a  partir  de  notícia  de  omissão  no  repasse  de  contribuições  descontadas  de
servidor temporário da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (SUSAM), no período de
abril/2002 a dezembro/2004. CP, art. 168-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Pena máxima cominada de 5 (cinco)  anos de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva
estatal.  Extinção  da  punibilidade  do  agente.  CP,  arts.  107,  IV,  e  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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

146. Processo: DPF/AM-00229/2012-INQ Voto: 3263/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de furto mediante fraude, tendo
em vista a subtração de valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) por meio de saque com
cheque fraudado de correntista da Caixa Econômica Federal. CP, art. 155, § 4º, II. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oitiva da representante da associação de pais e mestres
(correntista) e do titular da conta para qual foi direcionado o valor constante do cheque clonado.
Informação  de  que  a  conta  pertence  a  um aposentado,  que  teria  sido  vítima  de  fraude  na
contratação de um empréstimo consignado. Diligências que não lograram identificar o suposto
responsável pelo saque do valor referente ao empréstimo e ao cheque fraudado. Ausência de
indícios suficientes de autoria neste expediente ou ao alcance de novas diligências. Orientação nº
26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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147. Processo: DPF/CZS-00005/2017-IPL Voto: 3259/2017 Origem: GABPRM1-FSF - 
FREDERICO SIQUEIRA 
FERREIRA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de calúnia. Investigado que teria
afirmado, em grupo de WhatsApp, que o Promotor de Justiça e o Juiz Eleitoral da Comarca de
Tarauacá/AC, seriam favoráveis à candidatura da coligação opositora nas eleições municipais de
2016.  CP,  art.  138.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Notícia  de  que  o
investigado publicou "termo de retratação pública" em um blog e no aplicativo de mensagens, no
qual  se  retrata  da  manifestação  supostamente  caluniosa.  CP,  art.  107,  VI.  Extinção  da
punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

148. Processo: DPF/RO-0209/2017-INQ Voto: 3879/2017 Origem: GABPR5-LGM - LUIZ 
GUSTAVO MANTOVANI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta tentativa de furto ocorrida na sede da Receita
Federal, localizada em Porto Velho/RO. CP, art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I, c/c o art. 14. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Relato  de que o vigilante  responsável  pela  proteção
patrimonial, ao realizar ronda de rotina, percebeu a presença de um indivíduo tentando arrombar a
porta de um veículo que se encontrava apreendido no pátio da Receita Federal.  Inquirição da
testemunha,  que  não  pôde descrever  as  características  físicas  do  autor  do  fato,  que  estaria
usando boné no momento da ação criminosa. Inexistência de câmeras de segurança no local ou
de testemunhas presenciais. Reparação dos danos pela empresa de vigilância contratada pelo
órgão fiscal. Exaurimento de diligências exigíveis, não havendo linha investigatória potencialmente
idônea. Ausência de indícios concretos de autoria. Homologação do arquivamento.

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

149. Processo: DPF/RO-0270/2015-INQ Voto: 3804/2017 Origem: GABPR5-LGM - LUIZ 
GUSTAVO MANTOVANI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de falso testemunho nos autos
de demanda que tramitou perante o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO. CP, art. 342.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ocorrência  de  divergência  entre  as
declarações prestadas por duas testemunhas. Relato de uma delas desconsiderado por ocasião
do exame do conjunto probatório pelo Juiz sentenciante. Divergência entre relatos que pode ser
decorrente de diferentes percepções dos dados da realidade. Dificuldade de comprovação dos
fatos e, portanto, da exata identificação de quem realmente falseou a verdade. Inviabilidade no
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

150. Processo: PRM/SJR-3409.2016.000279-4-INQ Voto: 3948/2017 Origem: GABPRM2-ECLM - 
ELEOVAN CESAR LIMA 
MASCARENHAS

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 299 c/c o art.
304, ambos do Código Penal. Notícia de que, no dia 19/10/2015, certa pessoa compareceu à
Agência  da Receita  Federal  do Brasil  em Olímpia/SP,  a  fim  de alterar  dados no  sistema do
Cadastro  de  Pessoa Física  (CPF)  em nome de  terceiro,  apresentando  para  tanto  cédula  de
identidade e título eleitoral falsos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização
de diligências em logradouros conhecidos. Oitiva de pessoa residente em um dos endereços há
mais de 9 (nove) anos, que não reconheceu a foto da cédula de identidade encartada nos autos,
apresentada perante a Receita Federal. Indícios de autoria neste apuratório ou ao alcance de
novas diligências não evidenciados. Orientação nº 26 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

151. Processo: SRPF-AP-INQ-00113/2014 Voto: 4125/2017 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes descritos nos arts. 69 da Lei
nº 9.605/98 e 299 do CP, em razão da suposta prestação de informação enganosa no sistema
oficial  de  controle  do  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras
CTF/APP, vinculado ao IBAMA. Homologação do arquivamento quanto à matéria de atribuição da
4ª  CCR.  Remessa  dos  autos  a  este  Colegiado  para  exame  de  matéria  alusiva  à  possível
ocorrência de crime contra a ordem tributária (Lei  nº 8.137/90,  art.  1º).  Exercício de atividade
econômica  informada  no  sítio  da  Receita  Federal  (e  não  informada  no  CTF/APP)  sujeita  ao
pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) em valor mais elevado. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mera possibilidade de ocorrência de supressão de
valores  em  virtude  da  inserção  de  informação  falsa  no  sistema  CTF/APP  por  parte  dos
responsáveis  da  empresa  investigada.  Ausência  de  informações  concretas  quanto  ao  efetivo
lançamento e constituição do crédito  tributário.  Natureza material  de eventual delito  tributário.
Súmula Vinculante nº 24 do STF. Suposto crédito tributário apurado no montante de R$ 1.159,35.
Incidência do princípio da insignificância aos créditos tributários que não ultrapassem o patamar
de R$ 10.000,00. Lei nº 10.522/02, art. 20. Precedentes do STJ: EREsp 1230325/RS, Terceira
Seção, DJe 5/5/2015; AgRg no RHC 54.568/SP, 5ª Turma, DJe 15/5/2015; HC 307.791/SP, 5ª
Turma, DJe 17/3/2015; AgRg no REsp 1468326/RS, 6ª Turma, DJe 11/2/2015. Homologação do
arquivamento.

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

152. Processo: SRPF-AP-00119/2017-INQ Voto: 3947/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 
JOAQUIM CABRAL DA COSTA 
NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores referente a benefício previdenciários, após o óbito do titular, no período
de 12/2005 a 06/2006. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso
em que a autarquia previdenciária não logrou identificar o recebedor do benefício. Ausência de
informações acerca de eventual representante legal, procurador habilitado ou pessoa do grupo
familiar para recebimento do benefício. Indícios de autoria neste expediente ou ao alcance de
novas diligências não evidenciados. Orientação nº 26 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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153. Processo: SRPF-AP-00364/2016-INQ Voto: 3284/2017 Origem: GABPR5-EPAA - 
EVERTON PEREIRA AGUIAR 
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores alusivos a benefício previdenciário, após o óbito do titular, no período
de 04 a 12/2011. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Hipótese
em que a autarquia previdenciária não logrou identificar o recebedor do benefício. Ausência de
informações acerca de representante legal,  procurador habilitado ou pessoa do grupo familiar
para percepção do benefício. Eventuais indícios de autoria neste feito ou ao alcance de novas
diligências não evidenciados. Homologação do arquivamento.

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

154. Processo: SRPF-AP-00424/2016-INQ Voto: 3404/2017 Origem: GABPR3-NMFSP - 
NATHALIA MARIEL FERREIRA DE 
SOUZA PEREIRA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o descumprimento de requisições do MPF, expedidas ao
Conselho  Estadual  de  Saúde  do  Amapá  para  fins  de  apresentação  de  documentação  que
lastreariam possível ação civil pública. Art. 10 da Lei nº 7.347/85 e art. 330 do CP. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informações  de  que,  embora  a  destempo,  a
documentação requerida foi encaminhada ao MPF. Constatação de que a demora na execução da
ordem se deu devido ao próprio investigado não ter tido acesso à documentação à época da
requisição. Caso em que não se vislumbra intenção deliberada de não cumprir a ordem legal.
Ausência de dolo. Crime não caracterizado. Falta de justa causa para prosseguir na persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

155. Processo: 1.00.000.006336/2017-87 Voto: 3946/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência dos crimes de estelionato, falsidade
documental, uso de documento falso e associação criminosa contra a Caixa Econômica Federal e
outra instituição bancária privada. Fraudes consistentes na abertura de conta com documentos
falsos  a  fim  de  contrair  empréstimos.  Oferecimento  de  denúncia  em  face  de  4  (quatro)
investigados por  incursos  nas  sanções dos  arts.  171,  §  3º,  297,  297  c/c  304  e  288  do  CP.
Promoção de arquivamento no tocante a um investigado por não ter sido possível colher indícios
concretos  de  seu  envolvimento  nos  delitos  sob  apuração.  Discordância  do  Juízo  da  1ª  Vara
Federal de Feira de Santana/BA. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Em
relação ao investigado I.B. de S. não se vislumbra suporte fático suficiente para embasar a oferta
de denúncia em seu desfavor. Relato de que teria sido implicado apenas por conduzir o veículo
utilizado  por  dois  dos  acusados,  os  quais  tentavam,  na  ocasião,  efetuar  o  saque  de  um
empréstimo obtido por  meio de fraude na agência da CEF de Conceição do Jacuípe/BA,  em
13/02/2017.  Unidade  de  desígnios  ou  vínculo  subjetivo  entre  a  conduta  do  investigado  e  os
supostos fatos ilícitos a ele atribuídos não evidenciado. Ausência do elemento subjetivo do tipo
(vontade dirigida à prática delitiva). Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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156. Processo: 1.03.000.000064/2017-08 Voto: 3858/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  representação informando supostas irregularidades no
curso das eleições de 2016 relacionadas à compra de votos de eleitores do Município de Uru/SP,
por meio da distribuição de benesses, consistentes em "postes monofásicos " padrão CPFL" e
materiais  de  construção.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências
realizadas nas quais não se confirmou a versão retratada na representação. Aquisição dos postes
padrão elétrico e dos materiais de construção que não tiveram qualquer relação com campanha
eleitoral.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

157. Processo: 1.03.000.000332/2017-83 Voto: 3437/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a informação de que o atual Prefeito de Nova Odessa/SP
teria deixado de declarar o veículo modelo Kia Sorento,  que está registrado no nome de sua
esposa, na sua declaração de bens prestada perante a Justiça Eleitoral quando do protocolo de
seu pedido de registro de candidatura nas Eleições de 2016. Suposta prática do crime tipificado
no art. 350 do Código Eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Veículo não
declarado à Justiça Eleitoral que está em nome da esposa do averiguado. Hipótese em que a
omissão praticada não teve o condão de macular a transparência que se exige das informações
prestadas pelo candidato quando da apresentação de seu pedido de registro  de candidatura.
Omissão que não se mostrou capaz de iludir ou prejudicar a avaliação da situação financeira do
candidato. Ausência de relevante potencialidade lesiva. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

158. Processo: 1.11.000.000085/2017-43 Voto: 3874/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime previsto no art.  10 da Lei nº
7.347/85 por parte da representante da Agência dos Correios em Jatiúca, cidade de Maceió/AL,
que deixou de atender requisições do MPF acerca do relato de suposto atraso na entrega de
encomendas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Oficiada,  a  Diretoria
Regional dos Correios em Alagoas informou que a ora investigada "tinha acabado de assumir a
gestão do CDD Ponta Verde, não tinha conhecimento dos fatos que levaram ao questionamento
do MPF e, em razão disso, remeteu o documento para a Consultoria Jurídica, que, por sua vez, o
enviou para as áreas operacionais, e que, na época, ocorreram reestruturações na empresa, com
descentralização de gestão e mudanças de chefias para outros Estados, o que levou à ausência
de resposta". Inquérito Civil Público já arquivado, com adoção de todas as diligências cabíveis
para a solução da demanda. Distribuição de encomendas na localidade referida normalizada.
Intenção de descumprimento da requisição ministerial não evidenciada. Falta de justa causa para
dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

159. Processo: 1.11.000.000089/2017-21 Voto: 3665/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente da Delegacia da Receita
Federal  em Maceió/AL para apurar  notícia  de falsificação de certidões de regularidade fiscal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato de que uma contribuinte compareceu à
Agência da Receita Federal em São Miguel dos Campos/AL com o intuito de dirimir dúvidas em
relação a Certidões Negativas de Débito (CND) relativas a tributos federais, dívida ativa da União
e contribuições previdenciárias e, após constatada a inautenticidade dos documentos, recusou-se
a  assinar  qualquer  termo  para  não  se  expor.  Pessoa  que  apresentou  as  certidões  não  foi
identificada e os originais não foram retidos. Impossibilidade de se comprovar a materialidade
delitiva.  Falta  de justa  causa para dar  prosseguimento à  persecução penal.  Homologação do
arquivamento por fundamento diverso.

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

160. Processo: 1.11.000.000209/2017-91 Voto: 3868/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de
estelionato  contra  o  INSS.  Saque  indevido  de  valores  alusivos  a  8  (oito)  benefícios
previdenciários, após o óbito do(a) titular.  CP, art.  171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Dossiês que se enquadram no bloco da carência de indícios de autoria delitiva,
apresentando  as  seguintes  ocorrências:  a)  não  há  procurador  habilitado,  que  tenha
comprovadamente usado o cartão de benefício com sua senha pessoal após o óbito; b) foram
efetuados mediante saque com cartão magnético; c) não têm registro de utilização pessoal de
documento  falso  perante  a  autarquia  previdenciária;  d)  não  apresentaram  comparecimento
pessoal  do  sacador  ou  identificação  pessoal  a  agente  do  INSS.  Casos  em que  a  autarquia
previdenciária não logrou identificar o recebedor do benefício. Ausência de informações acerca de
eventual representante, procurador habilitado ou pessoa do grupo familiar para recebimento do
benefício.  Indícios  de  autoria  neste  expediente  ou  ao  alcance  de  novas  diligências  não
evidenciados. Homologação do arquivamento.

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

161. Processo: 1.11.001.000118/2017-45 Voto: 3285/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada, a partir de ofício encaminhado pelo Juízo da 10 ª Vara Federal da
Seção Judiciária de Alagoas, com o escopo de apurar a possível prática do crime de estelionato.
Postulação  ao  Poder  Judiciário  de  beneficio  assistencial  de  prestação  continuada  por  quem
supostamente  sabia  não  fazer  jus.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Possível fraude passível de ser descoberta pelas vias ordinárias no curso do processo. Eventual
deslealdade processual  enfrentada por meio de regras do CPC, que prevê a condenação do
litigante de má-fé ao pagamento de multa e ainda a punição disciplinar no âmbito do Estatuto da
Advocacia. Hipótese em que não há notícia de que tenha havido o uso de documento falso em
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juízo. Falta de justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

162. Processo: 1.14.000.000154/2017-15 Voto: 3165/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  de  crime  de  falso  testemunho  em
reclamação trabalhista que tramitou no Juízo da 25ª Vara do Trabalho de Salvador/BA. CP, art.
342.  Contradições  entre  depoimentos  prestados  por  duas  testemunhas,  uma  arrolada  pelo
reclamante,  outra  pela  parte  reclamada.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Testemunhas  que  trabalharam  em  diferentes  funções  na  empresa  reclamada,  sendo  uma
operadora de caixa, e a outra na função de auxiliar administrativo, fato que revela pontos de vista
diferentes acerca da empresa e até mesmo a possibilidade de se submeterem a direitos e deveres
também diferentes.  Em acareação  realizada  no  próprio  Juízo  trabalhista,  ambas  mantiveram
integralmente as versões apresentadas inicialmente.  Ausência  de claros indícios de má-fé  ou
vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Entendimento de que, para a configuração do crime
em questão, é necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o que ela
efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Precedente da 2ª
CCR: Procedimento nº 1.29.003.000485/2015-22, 631ª Sessão, de 26/10/2015, unânime. Falta de
justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

163. Processo: 1.14.000.000689/2017-88 Voto: 3772/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins
Penais para apurar possível prática dos crimes de apropriação indébita previdenciária, sonegação
previdenciária e sonegação fiscal. CP, arts. 168-A e 337-A; Lei nº 8.137/90, art. 1º, I. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado
da  Bahia  informou  que  os  débitos  objeto  do  PAF  nº  13502.720198/2012-84,  bem  como  da
requisição  ministerial  em  face  da  empresa  investigada,  encontram-se  extintos  "por  decisão
administrativa PGFN devolvida ou arquivada".  Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de
justa causa para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

164. Processo: 1.14.000.000768/2017-99 Voto: 3163/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  petição  endereçada  ao  MPF,  na  qual  se  solicita  o
desarquivamento do "processo da Polícia Federal nº 08255.010.701.2006-71" e de processo em
curso na Justiça Estadual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Petição genérica
que traz fatos e pedidos desconexos. Informação de que a requerente é autora de outros 12
procedimentos apuratórios no âmbito do MPF e do MPE/BA, todos aparentemente relacionados
aos mesmos fatos da presente petição. Recente representação dirigida ao MPF (formulada pela
mesma autora) cujo arquivamento foi homologado por esta 2ª CCR em razão da ausência de
substrato  fático  para  deflagrar  uma  investigação  criminal  (Notícia  de  Fato  nº
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1.14.000.000.301/2017-49  "  673ª  Sessão  Ordinária  "  06/03/2017).  Falta  de  justa  causa  para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

165. Processo: 1.14.000.001078/2016-76 Voto: 3363/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime de fraude
em arrematação judicial (CP, art. 358), em razão da não apresentação (à Justiça do Trabalho) de
bens penhorados, cuja guarda foi confiada à noticiada na condição de depositária fiel. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que não houve ciência inequívoca da
depositária sobre o teor da decisão que determinou a entrega dos bens penhorados pelo juízo
trabalhista,  uma  vez  que  ela  não  foi  encontrada  nos  endereços  constantes  da  Reclamação
Trabalhista. Ausência de elementos que demonstrem a efetiva ciência do encargo de entrega dos
bens e de deliberado desatendimento à ordem da Justiça do Trabalho. Ausência de materialidade
delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

166. Processo: 1.14.000.001292/2017-11 Voto: 3786/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação criminal encaminhada pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos "  ECT, para apurar subtração de ''placa com a logomarca da ECT''
ocorrido  em  18/01/2017,  na  Agência  do  Campo  Grande,  em  Salvador/BA.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de registro de imagens ou de testemunhas
que  poderiam  contribuir  para  elucidação  da  ação  criminosa.  Exaurimento  de  diligências
razoavelmente exigíveis,  não havendo linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de
indícios concretos de autoria. Homologação do arquivamento.

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

167. Processo: 1.15.000.001145/2017-04 Voto: 3666/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato contra o INSS,
em virtude da acumulação  indevida  de benefício  de amparo  social  ao idoso com pensão de
alimentos paga por ex-cônjuge. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Fato objeto desta investigação revelado a partir de investigação mais abrangente na APS
de Caucaia/CE. Instauração de inquérito policial em razão da possível existência de esquema de
concessão fraudulenta de benefícios previdenciários, envolvendo a participação de dirigentes de
sindicato de trabalhadores rurais, servidores do INSS e advogados. Indícios de que a investigada,
pessoa idosa que hoje conta com 82 anos de idade e de pouca instrução, teria sido manipulada e
induzida  a  acreditar  que faria  jus ao benefício.  Verificação de que os  escritos constantes da
documentação  que  integra  o  processo  concessório  do  benefício  não  partiram  do  punho
escriturador da própria beneficiária, tanto que nas declarações prestadas ao INSS, em dezembro
de  2015,  consta  apenas  o  registro  de  seu  polegar  direito.  Conduta  albergada  por  causa
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excludente de culpabilidade. Ausência de potencial conhecimento da ilicitude. Ânimo de fraudar
não evidenciado. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

168. Processo: 1.16.000.000798/2017-21 Voto: 3294/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação ofertada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão,  na  qual  o  representante  aponta  possíveis  crimes  de  sonegação  de  contribuições
previdenciárias (CP, art. 337-A) e contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1°) praticados por
seu  ex-empregador.  Narrativa  de  irregularidades,  cometidas  por  empresa  revendedora  de
automóveis, consistentes na manutenção de empregados sem registro, no pagamento de salários
"por fora" e na supressão de pagamento de tributos mediante fraude. Revisão de arquivamento
(LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Representação que não contém elementos mínimos de prova que
justifiquem o aprofundamento da persecução penal por meio da instauração de Inquérito Policial.
Informes da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 1ª Região de que não consta débitos
líquidos e certos inscritos em Dívida Ativa da União em nome da empresa noticiada. Constituição
definitiva do crédito tributário, por ora, não verificada. Envio da representação à Delegacia da
Receita Federal do Brasil pelo Procurador oficiante, para que seja realizada eventual análise fiscal
do  contribuinte  em  questão.  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  a  ser  oportunamente
encaminhada ao Ministério Público Federal em caso de constatação de ilícito penal.  Natureza
material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Homologação do arquivamento.

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

169. Processo: 1.16.000.000823/2017-76 Voto: 3193/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  suposta  prática  do  crime de  furto  de  equipamento
eletrônico pertencente a uma agência dos Correios situada no bairro do Cruzeiro/DF. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação de que, embora os peritos tenha conseguido
delinear a dinâmica da ação criminosa por meio das imagens do CFTV, não foram encontrados
vestígios no local  que pudessem levar  ao autor  do ilícito.  Fragmentos de impressões digitais
levantadas não ofereceram condições técnicas necessárias para um confronto  com eventuais
suspeitos.  Ausência  de elementos de prova  suficientes para individualizar  o  responsável  pelo
delito. Homologação do arquivamento.

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

170. Processo: 1.16.000.001267/2017-55 Voto: 3662/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta ocorrência de furto de pentes de memória de
quatro  computadores pertencentes  ao patrimônio  do  Ministério  do Desenvolvimento Agrário  e
Combate à Fome, ocorrido entre os dias 9 e 10/07/2015, no prédio do órgão localizado na Asa
Norte,  Brasília/DF.  CP,  art.  155.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Informação de que, no local,  não havia câmeras de segurança ou circuito interno de TV, bem
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como de  que  não  foram identificados  possíveis  suspeitos  ou  localizada  testemunha  do  fato.
Ausência de indícios mínimos de autoria. Homologação do arquivamento.

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

171. Processo: 1.17.000.000799/2017-38 Voto: 3353/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, versando sobre a
possível prática dos crimes descritos nos arts. 168-A e 337-A do CP e arts. 1º, inc. II, e 2º, I, da Lei
nº 8.137/90. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos que já foram objeto de
deflagração de ação penal, tendo sido, entretanto, promovida a juntada de mídia que instrui o
presente expediente aos referidos autos judiciais, em razão do interesse da informação para o
andamento da persecução criminal. Procedimento que exauriu sua finalidade por se constituir em
mero elemento informativo de ação penal anteriormente ajuizada. Homologação do arquivamento.

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

172. Processo: 1.18.001.000047/2017-20 Voto: 3190/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária por parte do ex-prefeito do município de Santo Antônio do Descoberto/GO durante
a gestão 2013/2016. CP, art. 168-A, § 1º, I. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Oficiada, a Delegacia da Receita Federal em Anápolis/GO informou que não foram encontrados
registros de procedimentos fiscais em desfavor do investigado ou de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias descontadas dos segurados entre os exercícios de 2013 e 2016.
Materialidade delitiva, de plano, não evidenciada. Insuficiência de elementos para aferição dos
valores  que  eventualmente  deixaram  de  ser  repassados  para  a  autarquia  previdenciária.
Homologação do arquivamento.

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

173. Processo: 1.18.005.000029/2017-16 Voto: 3866/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITUMBIARA-GO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato majorado, em
virtude de suposta irregularidade no recebimento do seguro-desemprego, por pessoa residente no
município  de  Itumbiara/GO,  durante  o  período  de  defeso.  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Segundo  apurado  pela  Polícia  Federal,  não  se
vislumbrou o exercício de prática remunerada de atividade laboral apta a infirmar os requisitos
previstos na Lei nº 10.779/2003, que dispõe sobre a concessão do benefício, durante o período de
defeso, ao pescador profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal. Investigado
que prestou serviço de forma eventual por dois meses em uma obra, em período não coincidente
com o recebimento do seguro-desemprego. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa
causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

174. Processo: 1.19.002.000094/2017-26 Voto: 3837/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS-MA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores alusivos a benefício previdenciário, após o óbito do titular, no período
de 07/2014 a 04/2015. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Hipótese  em que  a  autarquia  previdenciária  não  logrou  identificar  o  recebedor  do  benefício.
Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa  do
grupo familiar para percepção do benefício. Eventuais indícios de autoria neste feito ou ao alcance
de novas diligências não evidenciados. Homologação do arquivamento.

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

175. Processo: 1.20.000.000643/2017-61 Voto: 4038/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato contra o INSS. Recebimento
indevido de benefício previdenciário após o óbito da respectiva titular. CP, art. 171, § 3º. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Saque no valor de R$ 100,00 (cem reais) verificado em
07/02/1996. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da
pretensão  punitiva.  Extinção  da  punibilidade.  CP,  art.  109,  III.  Enunciado  nº  53  da  2ª  CCR.
Homologação do arquivamento por fundamento diverso.

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

176. Processo: 1.22.000.000451/2017-81 Voto: 3191/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima na qual se relata que o noticiado
estaria se portando de "forma suspeita", com base na circunstância de ser "agente público com
atuação  na  área  financeira"  e  "militante  de  partido  político",  tendo,  após  a  última  eleição
presidencial,  adquirido  veículos  novos  e  um  imóvel  no  bairro  Santa  Efigência,  em  Belo
Horizonte/MG. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Não obstante se tratar de
representação anônima, sem fundamentação, foram realizadas diligência preliminares (juntada de
Relatório de Pesquisa ASSPA e a expedição de ofício ao Cartório do 10º Tabelionato de Notas, à
Secretária de Recursos Humanos do município de Belo Horizonte e ao COAF). Informação de que
o representado é Auditor Fiscal de Tributos Municipais aposentado, com proventos brutos que não
se mostram incompatíveis com as aquisições indicadas. Ausência de registro de comunicação de
operações financeiras atípicas. Carência de elementos de prova que possam evidenciar a prática
de ilícito penal por parte do investigado. Falta de justa causa para prosseguir  na persecução
penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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177. Processo: 1.22.000.000763/2017-94 Voto: 3269/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral instaurado para apurar notícia de suposta fraude na apuração
do resultado das eleições de 2016 no município de Extrema/MG, envolvendo irregularidades no
manuseio  das  mídias  das  urnas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Informações prestadas pelo Juízo da 112ª Zona Eleitoral (Extrema/MG), esclarecendo que: a) não
houve impugnação da nomeação dos membros da Junta Eleitoral ou notícia de desvio na atuação
de seus membros; b) não houve impugnação do procedimento de apuração ou divergência no
boletim de urna apresentado ao Cartório Eleitoral; c) foi dado aos partidos e candidatos, através
da nomeação de fiscais, acompanhar o procedimento de votação nas seções,  finalização das
urnas,  chegada e transmissão  das mídias de  votação;  d)  não há qualquer  pendência  na  ZE
quanto ao registro de candidaturas ou procedimento correicional quanto à conduta dos servidores
da Justiça Eleitoral, bem como qualquer notícia de fato de violação de dever funcional. Carência
de  suporte  fático  e  probatório  relevante.  Arquivamento  promovido  por  membro  do  Ministério
Público  Eleitoral.  Interposição  de  recurso  pelo  noticiante.  Fatos  novos  não  evidenciados.
Atribuição revisional pertencente à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. Ausência de previsão
de recurso contra arquivamento em matéria de natureza criminal. Homologação do arquivamento.

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

178. Processo: 1.22.000.001329/2017-21 Voto: 3664/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual a comunicante relata que uma empresa prestadora de serviços
automotivos estabelecida no município de Contagem/MG não efetua o recolhimento do INSS e
FGTS e, após alguns anos de trabalho, demite seus funcionários sem justa causa. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Narrativa genérica desprovida de elementos concretos
aptos  a  embasar  o  início  de  uma  investigação  criminal.  Ausência  de  indícios  mínimos  de
materialidade  delitiva.  Fatos  noticiados  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego e  ao  Ministério
Público do Trabalho para fins de apuração de eventuais irregularidades de natureza trabalhista.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

179. Processo: 1.23.000.000815/2017-95 Voto: 4037/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Tribunal Regional Eleitoral do Pará,
solicitando  providência  acerca  de  notícia  inverídica  divulgada  em  aplicativo  de  mensagens,
informando que o último dia para efetivar o agendamento biométrico na cidade de Belém/PA seria
01/02/2017, sob pena de cancelamento do título e aplicação de multa, o que gerou, no eleitorado
daquela localidade, questionamentos e transtornos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Ausência de indícios mínimos de autoria ou de possível linha investigativa apta a delimitá-
la,  pois  referidas  mensagens  são  repassadas  em  cadeia,  de  maneira  que  inviabiliza  a
identificação do responsável pela sua criação e divulgação. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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180. Processo: 1.23.000.001058/2016-96 Voto: 3480/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores alusivos a benefício previdenciário, após o óbito do titular, no período
de 04/2009 a 02/2010. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Hipótese  em que  a  autarquia  previdenciária  não  logrou  identificar  o  recebedor  do  benefício.
Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa  do
grupo familiar para percepção do benefício. Eventuais indícios de autoria neste feito ou ao alcance
de novas diligências não evidenciados. Homologação do arquivamento.

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

181. Processo: 1.23.000.001066/2016-32 Voto: 3478/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores alusivos a benefício previdenciário, após o óbito do titular, no período
de 06/2009 a 04/2010. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Hipótese  em que  a  autarquia  previdenciária  não  logrou  identificar  o  recebedor  do  benefício.
Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa  do
grupo familiar para percepção do benefício. Eventuais indícios de autoria neste feito ou ao alcance
de novas diligências não evidenciados. Homologação do arquivamento.

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

182. Processo: 1.23.000.003587/2016-24 Voto: 3360/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar notícia da existência de condições
degradantes a que seriam submetidos trabalhadores que exercem atividades do plantio e colheita
de dendê em municípios do Estado do Pará por parte de empresa produtora de óleo de palma.
Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A partir  do  exame  do  relatório  de
fiscalização e dos autos de infração, não se constatou quaisquer das situações previstas no art.
149 do Código Penal. Inocorrência de restrição de liberdade dos trabalhadores, endividamento ou
submissão  a  trabalhos  forçados  ou  jornada  exaustiva.  Ausência  de  indícios  concretos  de
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

183. Processo: 1.23.000.003828/2016-35 Voto: 3381/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores alusivos a benefício previdenciário, após o óbito do titular, no período
de 11/2010 a 01/2012. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Hipótese  em que  a  autarquia  previdenciária  não  logrou  identificar  o  recebedor  do  benefício.
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Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa  do
grupo familiar para percepção do benefício. Eventuais indícios de autoria neste feito ou ao alcance
de novas diligências não evidenciados. Homologação do arquivamento.

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

184. Processo: 1.23.001.000135/2017-61 Voto: 3913/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  Juízo  da  3ª  Vara  do  Trabalho  de
Parauapebas/PA para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  falso  testemunho  nos  autos  de
reclamatória.  CP,  art.  342.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Aparente
incongruência  no  depoimento  da  testemunha  do  reclamante  quanto  à  jornada  de  trabalho.
Afirmação do próprio Juízo no sentido de que "o horário que a parte autora declinou laborar não é
fidedigno  com  a  realidade",  não  sendo  possível  concluir  "  a  partir  da  contradição  entre  os
depoimentos do reclamante e da testemunha " que a segunda teria prestado informações falsas
em audiência. Relato desconsiderado na sentença, que teve como fundamento outros elementos
de prova existentes nos autos. Ausência de indícios de má-fé ou vontade livre e consciente de
ludibriar o magistrado. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

185. Processo: 1.23.002.000100/2017-12 Voto: 3438/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS. 21
(vinte e um) casos de saque indevido de valores alusivos a benefício previdenciário, após o óbito
de seus respectivos titulares. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Hipóteses em que a autarquia previdenciária não logrou identificar o recebedor do benefício.
Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa  do
grupo familiar para percepção do benefício. Eventuais indícios de autoria neste feito ou ao alcance
de novas diligências não evidenciados. Homologação do arquivamento.

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

186. Processo: 1.24.003.000138/2016-67 Voto: 3231/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS-PB

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Recebimento indevido de auxílio-doença. Segurado que não informou a retomada de atividade
laboral à Previdência Social. CP, art. 171, §3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Benefício que foi obtido licitamente, a partir de 09/08/2013, mediante decisão judicial proferida
em processo regular. Notícia de que o beneficiário voltou a trabalhar em 07/2015. Audiência de
instrução designada pelo juízo de 1º grau, na qual o investigado afirmou que, apesar de não estar
em condições laborativas, voltou a trabalhar porque precisava sustentar sua família, ocasião em
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que restou  determinado que  o  auxílio  seria  devido  até  o  dia  em que  ele  voltou  a  trabalhar.
Carência de elementos seguros a demonstrar que o investigado tenha se valido de fraude para
obter vantagem indevida perante a autarquia previdenciária. Inocorrência de artifício ou ardil apto
a caracterizar o crime de estelionato. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Precedente da 2ª CCR/MPF: Processo n° 0007764-20.2014.4.05.8100, julgado na Sessão nº 628,
de 21/09/2015, unânime. Homologação do arquivamento.

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

187. Processo: 1.25.000.000588/2017-23 Voto: 3621/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de peças de informação criminal encaminhada pelo Ministério
Público  do  Trabalho,  noticiando  a  possível  ocorrência  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária por parte de representantes legais de uma rede de supermercado paranaense. CP,
art. 168-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Delegacia da Receita
Federal  em  Curitiba/PR  informou  que  não  existem  informações  em  seus  sistemas  de
procedimentos fiscais encerrados ou em andamento em face da empresa noticiada. Materialidade
delitiva não evidenciada. Insuficiência de elementos para aferição dos valores que eventualmente
deixaram de ser repassados para a autarquia previdenciária. Homologação do arquivamento.

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

188. Processo: 1.25.000.004035/2016-69 Voto: 3355/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente da Procuradoria Regional
dos Direitos do Cidadão no Paraná para apurar possível prática dos crimes previstos nos arts.
168-A e  337-A do  CP por  empresa  contratada  pelo  Ministério  da  Saúde  para  prestação  de
serviços  de  locação  de  veículos  com motorista  para  atender  as  necessidades  da  Secretaria
Especial de Saúde Indígena (SESAI). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Oficiada, a Receita Federal do Brasil informou haver créditos tributários parcelados, bem assim
em fase de cobrança, oriundos de fatos geradores declarados em Guia de Recolhimento do FGTS
e  de  Informações  à  Previdência  Social.  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  a  ser
oportunamente  encaminhada  ao  Ministério  Público  Federal  em caso  de  verificação  de  crime
contra a ordem tributária. Homologação do arquivamento.

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

189. Processo: 1.25.003.000409/2017-28 Voto: 3476/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de descaminho. Relato de que o
manifestante recebeu uma oferta em dinheiro para transportar mercadoria importada do Paraguai,
tendo  a  Receita  Federal  logrado  êxito  em apreender  as  mercadorias,  motivo  pelo  qual  vem
recebendo ameaças para pagar o preço da mercadoria apreendida. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  No  tocante  ao  crime de  ameça,  a  notícia  foi  declinada  para  a  esfera
estadual. Quanto ao crime de descaminho, a Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR
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informou que  não foram localizadas apreensões em nome do  noticiante  originário.  Existência
apenas de registro de entrada de mercadoria, na Aduana da Ponte Internacional da Amizade, com
o objetivo de recolhimento de tributos e o denunciante não compareceu para o desembaraço da
mercadoria. Materialidade delitiva não evidenciada. Incidência do princípio da insignificância pelo
valor  dos tributos  que  seriam eventualmente  iludidos (R$ 538,38).  Falta  de  justa  causa  para
prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

190. Processo: 1.25.005.000257/2017-43 Voto: 3475/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato contra o INSS. Recebimento
indevido de benefício previdenciário após o óbito da respectiva titular. CP, art. 171, § 3º. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Saques verificados em 09/06 e 09/07/1998. Pena
máxima  cominada  de  6  (seis)  anos  e  8  (oito)  meses  de  reclusão.  Prescrição  da  pretensão
punitiva.  Extinção  da  punibilidade  do  agente.  CP,  art.  109,  III.  Enunciado  nº  53  da  2ª  CCR.
Homologação do arquivamento por fundamento diverso.

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

191. Processo: 1.25.005.000261/2017-10 Voto: 3774/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato contra o INSS. Recebimento
indevido de benefício previdenciário após o óbito da respectiva titular. CP, art. 171, § 3º. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Saque verificado em 02/2002. Pena máxima cominada
de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva.  Extinção da
punibilidade  do  agente.  CP,  art.  109,  III.  Enunciado  nº  53  da  2ª  CCR.  Homologação  do
arquivamento por fundamento diverso.

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

192. Processo: 1.25.011.000057/2017-10 Voto: 3991/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  relatando  a  existência  de  dois  vídeos  "com  conteúdo  de  possível
pedofilia" no site YouTube. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conclusão do
Procurador da República oficiante no sentido de que o conteúdo das reproduções - acessado e
gravado em mídia, bem como descrito em detalhes - não se apresenta como pornográfico, ou
seja, "a troca de 'selinhos' entre os dois irmãos, embora possa para alguns caracterizar prática
pouco usual, claramente não tem o intuito de estimular a lasciva de quem assiste ao vídeo, sendo
mera expressão de afeto entre as crianças". 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
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arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

193. Processo: 1.26.000.000639/2017-80 Voto: 3354/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 19ª Vara Federal (Juizado Especial
Federal) de Pernambuco para apurar suposta prática do crime de uso de documento falso nos
autos de ação ajuizada em desfavor do INSS. CP, art.  304.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Verificação de que o documento com indícios de falsidade consiste em um
laudo  médico,  com  adulteração  facilmente  perceptível  na  data  de  sua  emissão.  Falsificação
grosseira,  incapaz de ludibriar  uma pessoa comum. Eventual  prática de crime impossível  por
absoluta  impropriedade  do  objeto,  em  que  não  se  pune  sequer  a  tentativa.  Carência  de
potencialidade lesiva. Precedente da 2ª CCR: NF nº 1.35.000.001201/2016-29, 659ª Sessão de
Revisão, de 19/09/2016, unânime. Homologação do arquivamento.

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

194. Processo: 1.27.000.000792/2017-70 Voto: 3288/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores alusivos a benefício previdenciário, após o óbito do titular, no período
de 07/2007 a 04/2011. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Constatação de que o benefício em questão não foi sacado após o óbito da titular. Valor que
restou devidamente restituído ao INSS pelo banco, por ter permanecido na conta desde a data em
que  creditado.  Inocorrência  de  obtenção  de  vantagem  ilícita  em  prejuízo  da  Autarquia
Previdenciária, tampouco de meio fraudulento para que o INSS continuasse efetuando os créditos
do benefício. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

195. Processo: 1.29.001.000059/2017-71 Voto: 3194/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível furto de objetos apreendidos em IPL, em custódia
da EMBRAPA, à disposição da Justiça Federal. CP, art. 155. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Relato do Chefe da unidade da Embraba no município de Bagé/RS de que
não se soube precisar  nem mesmo a data  em que ocorreu a  prática do crime.  Ausência  de
elementos indicativos da autoria ou de diligências potencialmente idôneas. Orientação nº 26/2016
da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

196. Processo: 1.29.002.000489/2016-00 Voto: 3196/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar notícia de votação promovida pelo
movimento denominado "O Sul é meu País" com o intuito de consultar a população local acerca
da separação  da  Região  Sul  (Estados do  Paraná,  Santa  Catarina  e  Rio  Grande  do  Sul)  do
restante do país. Possível prática de crime previsto no art. 11 da Lei nº 7.170/83. Revisão de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Consulta  popular  levada a efeito  em 1/10/2016.
Iniciativa que, em hipótese alguma, seria capaz de conduzir ao desmembramento dos referidos
Estados da República Federativa do Brasil, visto que, por expressa vedação constitucional (CF,
art.  1º),  a nenhum dos Poderes é dado conhecer da matéria.  Incitação ao crime ou risco de
concretização do intuito separatista não evidenciado. Circunstâncias indicativas da ocorrência de
crime impossível (CP, art. 17). Homologação do arquivamento.

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

197. Processo: 1.29.007.000028/2017-60 Voto: 3220/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SANTA CRUZ DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação ofertada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o noticiante relata suposta exposição de informações acerca de sua empresa na
internet,  sem a  devida  autorização.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Publicação na internet  de dados que não são sigilosos,  como o CNPJ, a sociedade, o nome
fantasia, a razão social, a data de abertura, o endereço, o telefone, natureza jurídica, atividade
econômica principal e o capital social. Informações genéricas divulgadas sobre a empresa que
podem ser acessadas por meio de consulta à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.
Inexistência de fatos que possam ensejar a instauração de procedimento apuratório, tendo em
vista a atipicidade da conduta noticiada.  Falta de justa causa para prosseguir  na persecução.
Homologação do arquivamento.

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

198. Processo: 1.29.008.000117/2017-04 Voto: 3361/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência de furto de um computador pertencente
ao acervo patrimonial  do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal  de Santa Maria
(UFSM).  CP,  art.  155.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realização  de
diligências no local do fato: a) perícia papiloscópica em uma mesa de vidro e b) obtenção de
registros  em  vídeo  de  uma  câmera  de  vigilância.  Exame  pericial  prejudicado  em virtude  da
violação do local do crime. Câmera inoperante à época dos fatos. Exaurimento de diligências
exigíveis, não havendo linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de indícios concretos
de autoria. Homologação do arquivamento.

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

199. Processo: 1.29.011.000032/2017-69 Voto: 3170/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para  apurar  possível  irregularidade na percepção de benefício  do
Programa Bolsa Família. CP, art. 171, § 3º. Investigada que estaria fora do perfil  exigido pelo
referido programa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Informações de que a
noticiada foi inscrita inicialmente no Cadastro Único da Prefeitura de Uruguaiana/RS em 05/2002
e  sua  última  atualização  cadastral  realizada  foi  em  02/2014,  com  renda  familiar  per  capita
informada de R$ 135,00, sendo que está com os benefícios do Programa atualmente liberados.
Consulta  realizada  no  CNIS  demonstrou  que  o  último  registro  de  trabalho  formal  dela  foi
encerrado em 08/1988, não havendo notícia de qualquer trabalho registrado a partir dessa data.
Diligências realizadas pela Polícia Federal e pelo MPF apontaram que a investigada é pessoa de
baixa renda e vivia em situação precária à época de sua última atualização cadastral, não sendo
possível aferir quaisquer impedimentos ao recebimento do benefício. Recebimento de vantagem
ilícita não evidenciado. Homologação do arquivamento.

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

200. Processo: 1.30.001.000954/2017-74 Voto: 3208/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  desobediência.
Descumprimento de determinação judicial pelo Comando da Marinha em ação que tramita na 1ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Hipótese na qual há na própria lei processual civil previsão de aplicação de
multa processual, além de outros meios coercitivos para o cumprimento da determinação judicial.
Aplicação do Enunciado nº 61 desta 2ª CCR: Para a configuração do crime de desobediência,
além do  descumprimento  de  ordem legal  de  funcionário  público,  é  necessário  que  não  haja
previsão de sanção de natureza civil,  processual civil e administrativa, e que o destinatário da
ordem seja advertido de que o seu não cumprimento caracteriza crime. Caso em que foi aplicada
multa diária de 05 salários-mínimos, como meio de compelir ao cumprimento da determinação
judicial. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

201. Processo: 1.30.001.003432/2016-43 Voto: 3878/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Juízo da 5ª Vara Federal Criminal do
Rio de Janeiro, no qual se indica suposta fraude processual consistente na simulação de roubo de
veículos sequestrados por ordem daquele Juízo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Constatação,  após  diligências,  que  os  roubos  dos  veículos  sequestrados  efetivamente
ocorreram, sem guardar qualquer correlação entre si. Registros de ocorrência policiais que foram
efetuados  por  diversas  vítimas,  em  delegacias  diferentes.  Falta  de  conexão  entre  os  fatos
delituosos e a suposta fraude processual. Ausência de fato criminoso específico a ser investigado.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

202. Processo: 1.30.002.000052/2017-28 Voto: 3789/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa realizada via Sala de Atendimento ao
Cidadão, em que o representante busca saber se constitui fraude à Previdência Social o fato de
pessoas já aposentadas possuírem vínculo empregatício com a Ordem dos Advogados do Brasil "
OAB. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Narrativa de fatos de forma genérica,
que não traz de forma individualizada o nome dos aposentados que possuiriam vínculo trabalhista
com a  OAB.  Representação  com nítido  caráter  consultivo.  Inexistência  de fatos  que  possam
ensejar  a  instauração  de  procedimento  apuratório.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na
persecução. Homologação do arquivamento.

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

203. Processo: 1.30.005.000196/2017-54 Voto: 3834/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada,  a  partir  de  Representação  Fiscal  Para  Fins  Penais,  para  apurar
possível prática do crime de desobediência. CP, art. 330. Não atendimento de intimação, no curso
de procedimento de fiscalização, para comparecimento à Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Niterói/RJ. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que foi aplicada
penalidade administrativa, consubstanciada no pagamento de multa. Incidência do Enunciado nº
61 desta 2ª CCR: Para a configuração do crime de desobediência, além do descumprimento de
ordem legal de funcionário público, é necessário que não haja previsão de sanção de natureza
civil, processual civil e administrativa, e que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu
não cumprimento caracteriza crime. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

204. Processo: 1.30.007.000099/2017-41 Voto: 3435/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de  ofício  encaminhado pelo  Juízo  da 2ª  Vara  Federal  de
Petrópolis/RJ, com relato de possível prática do crime de desobediência. CP, art. 330. Suposta
recusa  do  representante  do  DETRAN/RJ  em  cumprir  ordem  judicial  de  levantamento  das
restrições  que  recaem  sobre  os  bens  arrematados  em  determinado  processo.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Em resposta à  determinação judicial,  o DETRAN/RJ
informou àquele juízo que a restrição existente no órgão de sua competência tinha sido liberada e
anotada  no  cadastro  do  veículo,  sendo  que,  no  entanto,  ainda  consta  restrição  RENAJUD
determinada  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Santa  Catarina,  estando  o  DETRAN/RJ
impedido de realizar o levantamento da restrição imposta pelo judiciário de outro estado. Caso em
que não se vislumbra intenção deliberada de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime
não caracterizado. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

205. Processo: 1.30.009.000343/2016-75 Voto: 3362/2017 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, versando sobre a existência de condenações judiciais e reprovação de contas pelo TCE
em desfavor do então prefeito do município de Cabo Frio/RJ. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Feito de natureza eleitoral. Atribuição do Procurador Regional Eleitoral no
Rio de Janeiro. Informação de que se encontra ainda pendente de julgamento recurso especial no
âmbito  do  Tribunal  Superior  Eleitoral.  Juntada  aos  autos  de  parecer  exarado  pelo  Ministério
Público Eleitoral, do acórdão proferido pelo TRE/RJ, do respectivo recurso especial interposto e
do  parecer  emitido  pela  Vice-Procurador-Geral  Eleitoral.  Adoção  de  todas  as  providências
pertinentes. Homologação do arquivamento.

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

206. Processo: 1.31.000.000874/2016-19 Voto: 3308/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
empresa sediada no município de Ji-Paraná/RO, que deixou de enviar, no prazo legal, dados de
suas movimentações relativas ao mês de outubro de 2013.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Infração de natureza administrativa com penalidades previstas na Lei nº
9.847/99 e no Decreto nº 2.953/99. Cominação de multa no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e
quatro  mil  reais).  Atipicidade  da  conduta.  Falta  de  justa  causa  para  dar  prosseguimento  à
persecução penal. Homologação do arquivamento por fundamento diverso.

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

207. Processo: 1.31.000.001185/2016-13 Voto: 3350/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de expediente  do Juízo da 2ª  Vara do Trabalho de Porto
Velho/RO para apurar possível prática do crime de desacato por parte de um advogado em face
de servidores da Secretaria daquele ofício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Certidão relatando que o investigado afirmou que "a Secretaria tinha escondido sua petição
na gaveta e só havia juntado na data de ontem porque ele veio reclamar". Manifestação que
revela o propósito de censura ou desabafo em face da suposta ausência de petição protocolizada
pelo causídico. Palavras dirigidas à Secretaria do Juízo, sem menção específica a um servidor.
Crime de desacato não caracterizado.  Ausência  de indícios de prática delitiva.  Falta  de justa
causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

208. Processo: 1.32.000.000327/2017-79 Voto: 3950/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Juízo da 3ª Vara Federal de Roraima
para apurar possível prática do crime de estelionato. Postulação em juízo de beneficio assistencial
de prestação continuada por quem supostamente sabia não fazer jus. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fraude passível de ser descoberta pelas vias ordinárias no curso da

80/260



Ata da 678ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00184429/2017

instrução processual. Eventual deslealdade processual enfrentada por meio de regras do CPC,
que  prevê  a  condenação  do  litigante  de  má-fé  ao  pagamento  de  multa  e  ainda  a  punição
disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia. Hipótese em que não há notícia de que tenha
havido o uso de documento falso em juízo. Falta de justa causa para prosseguir na persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

209. Processo: 1.33.000.000371/2017-41 Voto: 4039/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possíveis  irregularidades  relativas  a  empreendimento
residencial localizado no município de Biguaçu/SC, integrante do Programa Minha Casa Minha
Vida. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos apurados no âmbito do 8º Ofício
(Consumidor) da PR/SC e, segundo o Procurador da República oficiante, "nada foi constatado que
não fossem problemas em vias de solução". Ausência de indícios de materialidade delitiva. Falta
de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

210. Processo: 1.34.003.000133/2017-79 Voto: 3192/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão  para  apurar  denúncia  de  desvios  de  oferendas  arrecadadas  por
representantes de igreja evangélica com a finalidade de injetar recursos em emissora de TV e
empresas  do  seu  principal  dirigente.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Relato anônimo desprovido de qualquer respaldo
probatório. Informação de que o vídeo postado na internet a respeito do fato noticiado "não está
mais  disponível  e  a  conta  do  YouTube  associada  a  ele  foi  encerrada".  Ausência  de  indícios
mínimos de autoria e de materialidade. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

211. Processo: 1.34.008.000111/2017-69 Voto: 3268/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, versando sobre a possível ocorrência do crime de corrupção eleitoral, com o suposto
envolvimento  do  atual  Prefeito  do  município  de  São  Pedro/SP.  CE,  art.  299.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relato de que foi disponibilizado por um cidadão, na
internet, um vídeo atribuindo ao noticiado a compra de votos de diversos eleitores. Diligência.
Oitiva do responsável pela elaboração e publicação do vídeo, que, ao prestar suas declarações,
desmentiu as acusações feitas ao Prefeito. Ausência de indícios da prática do crime de corrupção
eleitoral.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

212. Processo: 1.34.021.000177/2016-08 Voto: 3195/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime de  roubo praticado  contra  um agente
motorizado dos Correios, no dia 11/07/2016, na alça de acesso ao aeroporto de Jundiaí/SP. CP,
art. 157. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato de que dois indivíduos não
identificados adentraram o veículo dos Correios e passaram a questionar a vítima sobre a carga
existente  e,  após  comprovarem  que  compartimento  de  carga  estava  vazio,  tomaram  rumo
ignorado, sem nada subtrair. Informação de que a vítima não conseguiu visualizar os autores do
ilícito  e,  por  isso,  não  teve  condições  de  recordar  de  características  físicas  com  vistas  ao
reconhecimento pessoal ou por foto. Ausência de elementos concretos de informação nos autos
ou  ao  alcance  de  novas  diligências  quanto  aos  possíveis  autores  da  ação  criminosa.
Homologação do arquivamento.

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

213. Processo: 1.34.022.000020/2017-45 Voto: 3783/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Irregularidade constata pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com
relação às contas de um instituto de previdência, no exercício de 2011. Ausência de recolhimento
junto  ao  INSS  da  parte  patronal  e  do  empregado  de  servidor  em  comissão.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informes da Delegacia da Receita Federal em Bauru/SP
de que, com base em pesquisas e cruzamento de dados realizados nos Sistemas Informatizados
da Receita Federal do Brasil, constatou-se a ausência de interesse na realização de ação fiscal
em face do contribuinte ora investigado, uma vez que para o período 01/2011 a 12/2012 não
foram identificados recolhimentos, em Guia da Previdência Social " GPS, porém os débitos das
Contribuições  Sociais  Para  Previdência  Social  foram  consolidados  nos  Processos  de
Parcelamento nº 113456867 (parte descontada de segurados) e nº 113456875 (parte patronal).
Notícia de que o parcelamento da parte descontada de segurados encontra-se liquidado e o da
parte  patronal  encontra-se  regular,  sem  parcelas  em  atraso.  Materialidade  delitiva  não
evidenciada. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

214. Processo: 1.34.043.000156/2016-26 Voto: 3865/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado a partir  de expediente  oriundo da 2º  Vara do
Trabalho  de  Itapecerica  da  Serra/SP,  que  encaminha  cópia  dos  autos  de  uma  reclamação
trabalhista,  na  qual  restou  constatado  que  a  parte  reclamante  trabalhou  para  a  empresa
reclamada no período de 31/01/2014 a 01/09/2014, sem registro na CTPS, bem como que até a
sua rescisão em 27/10/2015 recebeu parte do seu salário, no montante de R$ 839,20, "por fora".
Na sentença  trabalhista  a  empresa  foi  condenada a  efetuar  o  recolhimento  do  FGTS e  das
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contribuições previdenciárias atinentes à quotas-partes patronal e da trabalhadora. CP, arts. 203;
297, §3º, II e 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) CP, art.  203.
Suposta vítima que teria aceitado, livre e conscientemente, a condição que lhes foi imposta pelo
agente ao ser admitida como sua empregada. Inocorrência de frustração de direito assegurado
em lei trabalhista, tendo em vista a ausência de elementos de violência ou fraude; 2) CP, art. 297,
§3º. Crime de inserção de dados falsos na CTPS praticado como meio para a consumação do
delito de sonegação de contribuição previdenciária, restado por este absorvido. Precedente desta
2ª CCR: Processo nº 1.34.003.000065/2015-86, 643º Sessão Ordinária, de 18/04/2016; 3) CP, art.
337-A. Informes do Juízo trabalhista de que foi feito um acordo na fase de execução do processo,
na qual restou expresso que "a reclamada deverá comprovar os recolhimentos previdenciários e
fiscais,  incidentes sobre a conciliação",  de forma que sequer chegou-se a fase de liquidação.
Constituição definitiva  do crédito tributário não verificada. Natureza material  do delito.  Súmula
Vinculante nº 24 do STF. Homologação do arquivamento.

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

215. Processo: 1.35.000.000502/2017-16 Voto: 3400/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de informações encaminhadas pela Polícia Civil do Estado de
Sergipe sobre suposta comercialização, por meio do Facebook, de cédulas falsas de real. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fotos de cédulas de real publicadas em perfil de rede
social desacompanhadas de legendas, opiniões ou menções a venda ou falsificação de moedas.
Diligências  realizadas  pela  Polícia  Federal  nas  quais  não  se  verificou  nenhum  indício  de
comercialização das notas de real presentes nas imagens postadas, tampouco a possibilidade de
serem  elas  falsas.  Ausência  de  elementos  probatórios  mínimos  sobre  a  prática  do  delito.
Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

Homologação parcial de Arquivamento

216. Processo: 1.01.004.000236/2015-16 Voto: 4006/2017 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira nº 17582 " encaminhado
pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras ",  que aponta movimentações suspeitas
atribuídas a  um Advogado da União,  dado o repasse e recebimento de recursos envolvendo
empresas investigadas na Operação Lava Jato. Remessa do feito à Procuradoria Regional da
República da 1ª Região em razão da existência de transações bancárias entre o Advogado da
União investigado e um Procurador da República. Revisão de arquivamento parcial (LC nº 75/93,
art. 62, IV). 1) Informações do Procurador da República de que possui vínculo de amizade com o
mencionado advogado e de que no período apurado organizou viagem (que fizeram juntos à
Europa), sendo o valor que recebeu dele (R$ 13.400,00) correspondente ao ressarcimento de
gastos  que  fez  para  ele,  tais  como  reserva  de  hotéis,  compras  de  passagens  aéreas  etc.
Comprovação das alegações pela juntada aos autos dos extratos das operações, bem como de
documentação acerca dos  fatos  que  as  ensejaram.  Justificativas que foram posteriormente e
integralmente ratificadas pelo Advogado da União. Ausência de indícios de crime nas operações
financeiras ocorridas entre o Procurador da República e o Advogado da União. Falta de justa
causa  para  persecução  penal  quanto  aos  fatos  relacionados  ao  Procurador  da  República.
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Homologação do arquivamento; 2) Explicações do advogado investigado, quanto às operações de
crédito e débito envolvendo empresas investigadas na Operação Lava Jato, de que é jogador
compulsivo e que apostava reiteradamente por meio de um site na internet, que utiliza as aludidas
empresas como intermediárias para  as transações financeiras de seus clientes.  Apuração  de
eventual crime de lavagem de dinheiro praticado pelo Advogado da União que é de atribuição do
MPF em primeiro grau. Remessa dos autos à PR/TO.

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

217. Processo: 1.15.000.001979/2016-21 Voto: 3668/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Corregedoria Regional da Polícia Federal no
Ceará, dando conta da suposta prática do crime de sonegação fiscal por parte dos representantes
de  sociedade empresária  (indústria  e  comércio  de  confecções)  estabelecida  no município  de
Caucaia/CE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza/CE informou que a situação fiscal da empresa contribuinte está
sendo examinada com vistas a uma possível inclusão no programa de fiscalização do exercício de
2017.  Natureza  material  de  eventual  delito  tributário.  Constituição  definitiva  de  crédito  não
verificada. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

218. Processo: 1.21.000.000907/2017-40 Voto: 4122/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime descrito no art.  19 da Lei nº
7.492/86. Investigados que, aproveitando-se de falhas técnicas do Banco do Brasil,  efetuaram
transações sucessivas de crédito. Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de
Atribuições  (Enunciado  nº  32).  Ocorrência  de  contratação  de  empréstimo  denominado  CDC
(Crédito  Direto  ao  Consumidor),  não  havendo  qualquer  espécie  de  vinculação  a  finalidade
específica. Realização de sucessivos contratos de crédito, de forma fraudulenta, sem destinação
certa  e  conhecida  dos  valores  obtidos.  Crime  de  estelionato  praticado  em  detrimento  de
sociedade de economia mista. Ausência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União.
Inexistência  de  elementos  de  prova  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  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a)  relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

219. Processo: 1.29.000.001205/2017-95 Voto: 3473/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Relato de que uma usuária do Facebook "teria postado que não iria
'pegar'  (= entreter  relações íntimas com) pessoas da raça branca".  Possível  prática do crime
descrito no art. 20 da Lei nº 7.716/89 ou no art. 140, § 3º, do CP. Promoção de arquivamento que
se recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). O fato de o crime ter sido
cometido por meio da rede mundial de computadores, não atrai,  por si  só, a competência da
Justiça Federal. Aplicação do Enunciado nº 50 (97ª Sessão de Coordenação, de 11/5/2015). Fato
que não indica a ocorrência de qualquer ilícito penal em prejuízo a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a)  relator(a).  Participaram da votação os membros 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

220. Processo: JF/PR/CUR-5001113-
08.2017.4.04.7000-PBAC - Eletrônico

Voto: 4091/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FURTO PERPETRADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
CONTRA AGENCIAS  DOS  CORREIOS,  BANCÁRIAS  E  SUPERMERCADOS.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  INDIRETO.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.
RECONHECIMENTO DE CONEXÃO INSTRUMENTAL.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO EM NITERÓI. 1. Trata-se de representação
formulada pela Secretaria de Segurança do Estado do Paraná pela decretação de mandados de
busca e apreensão e prisão temporária de diversos investigados por pertencerem a organização
criminosa que praticam furtos contra agências dos correios, agências bancárias (privadas e CEF),
além de supermercados de Curitiba e região metropolitana. 2. Consta que os crimes investigados
foram praticados por organização criminosa que age do mesmo modus operandi, motivo pelo qual
os fatos foram considerados conexos e as investigações reunidas no presente inquérito policial,
além de declinados à Justiça Federal por envolver agências dos Correios e da Caixa Econômica
Federal. 3. A Procuradora da República oficiante, no entanto, entendeu não restar comprovada a
conexão entre os crimes cometidos contra agências dos Correios e da CEF, que inclusive já são
objeto de inquéritos específicos, e os demais delitos apurados na operação iniciada em âmbito
estadual. 4. O Juiz Federal discordou do requerimento de declínio de competência, por considerar
que há há elementos mínimos suficientes para indicar um liame entre as ações praticadas pelo
grupo investigado de início pelo Juízo Estadual, e os fatos praticados contra os entes federais. 5.
Conforme entendimento doutrinário, na conexão denominada probatória (art. 76, III, do CPP), a
reunião dos processos ocorrerá com o objetivo de facilitar a produção da prova, bem como para
melhor  instrumentalizar  o  Juiz  das  infrações penais  assim reunidas.  6.  No  caso  em análise,
conforme bem ressaltado pelo Juiz Federal, verifica-se que há indícios suficientes para vislumbrar
a conexão entre  os crimes investigados,  não só pelo  modus operandi  empregado nas ações
criminosas, mas também pelos elementos obtidos na investigação policial, quais sejam os áudios
obtidos por meio de monitoramento, que demonstram que os investigados praticaram crimes não
só contra empresas privadas mas também contra entes federais.  7.  Ainda, a  investigação de
forma individualizada de fatos referentes a entes federais, todos ainda em estágio inicial, poderá
ser  prejudicial  ao  desenvolvimento  das  investigações,  em contrapartida  aos  fartos  elementos
colhidos nesta Operação, com a identificação de diversos integrantes do grupo criminoso e os
relevantes diálogos interceptados. 8. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na investigação.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

221. Processo: DPF/MOC-00295/2015-INQ Voto: 4106/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. USO DE RÁDIO PX SEM
AUTORIZAÇÃO DA ANATEL. MPF: ATIPICIDADE PENAL. 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 Rodoviária Federal de Rádio PX, com potência máxima de 21 Watts, passível  de
homologação, usado sem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações " ANATEL. 2. O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento do apuratório ancorado na atipicidade material do
fato, por entender que o enquadramento no art. 183 da LGT, da conduta daquele que, mediante
equipamento passível de homologação pela ANATEL, opera rádio PX sem possuir a autorização
da agência  reguladora,  equivaleria  a  criminalizar  o  fato  do  não  pagamento  do  preço  público
cobrado pela ANATEL para a expedição da referida autorização. Lado outro, quanto a utilização
destes  equipamentos para fins ilícitos,  tais  como a função  de "batedor",  sustentou  que  nada
impediria  que  esta  função  fosse  desempenhada  por  usuário  autorizado,  bastando  que  esse
evitasse sua identificação, hipótese em que não se cogitaria da prática de crime do art. 183 da
LGT, mas tão somente de infração administrativa. 3. Remessa dos autos vieram a este Colegiado
(art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 4. Em que pese a utilização do serviço ser condicionado ao
pagamento  de  preço  público,  o  fato  é  que  o  legislador  entendeu  ser  importante  também
condicionar a utilização de tal serviço a fiscalização do Poder Público, por meio de determinados
requisitos, como o registro do usuário e a verificação anterior do equipamento a ser utilizado,
sendo que o não preenchimento de tais requisitos constitui conduta típica e antijurídica. 5. Nesse
passo, não cabe ao MPF, sobretudo como titular da ação penal e fiscal da lei, a descriminalização
de uma conduta que o próprio legislador entendeu tipificar. 6. Ainda, quanto ao reconhecimento da
conduta como insignificante, importante frisar que os Tribunais Superiores tem seguido alguns
vetores para sua aplicação, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) a ausência de
periculosidade social  da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;  d) a
inexpressividade da lesão jurídica. No caso dos autos, como declarado pelo próprio investigado, o
equipamento era utilizado com o fim de alertar outros condutores acerca de blitz realizada pela
Polícia Rodoviária Federal,  o que revela a periculosidade social da ação e o elevado grau de
reprovabilidade do comportamento,  desautorizando, assim, a incidência do referido princípio à
espécie.  7.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

222. Processo: JF/BG-0000308-27.2017.4.01.3605-
INQ

Voto: 4143/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE BARRA DO GARÇAS

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A).
Apreensão  de  20  maços  de  cigarros  de  procedência  estrangeira  em  poder  do  investigado.
Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se
ao  "arquivamento  de  investigações  criminais  referentes  a  condutas  que  se  adéquem  ao
contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e
três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de
se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que
cobra a persecução penal". No presente caso, foram apreendidos apenas 20 (vinte) maços de
cigarros  de  origem  estrangeira  e  não  há  notícia  de  reiteração  da  conduta,  o  que,
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excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada. Homologação do
arquivamento.

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

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

Voto: 4356/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CAÇADOR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (ART.  334-A,  DO CP).
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.
28). IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO Nº 25/2016. 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 220 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  a
quantidade de maços apreendidos supera o patamar de 153 maços estabelecido na Orientação nº
25/2016, no que não se mostra cabível a aplicação do referido enunciado ao caso. 6. Designação
de outro membro do MPF 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 proferido pelo Dr.  Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
Restou vencida a relatora,  Dra.  Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Participou da votação Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá.

224. Processo: JF/ES-2017.50.01.500244-1-PIMP Voto: 4100/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. USO DE RÁDIO PX SEM
AUTORIZAÇÃO DA ANATEL. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO (ART. 62, INC.
IV, LC Nº 75/93). NÃO CABIMENTO. 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 Rodoviária Federal de Rádio PX homologado pela ANATEL, com
potência  máxima  de  12  Watts,  utilizado  sem  autorização  da  Agência  Nacional  de
Telecomunicações " ANATEL. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do apuratório
por  entender  aplicável  o  princípio  da  insignificância  ao  caso,  já  que  tratava-se  de  aparelho
homologado  pela  ANATEL,  com  potência  máxima  de  12  Watts,  além  do  que  o  relatório  de
fiscalização não teria cogitado por qualquer interferência nos serviços de telecomunicação. Ainda,
três  dias após a apreensão do equipamento,  o  investigado adquiriu  a  outorga  para  operar  o
serviço mediante o pagamento de três parcelas no valor total de R$ 71,16. 3. Remessa dos autos
vieram a este Colegiado (art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 4. Conduta típica e antijurídica prevista
no art. 183 da Lei nº 9.472/97, que o legislador pretendeu tutelar por meio dos arts. 223 e 21, XI e
XII, "a", da Constituição Federal, por entender relevante proteger a operacionalidade do sistema
de telecomunicação ante o mero risco do comprometimento do seu regular funcionamento. 5.
Quanto  a  questão  da  baixa  potência,  verifica-se  que  a  excepcionalidade  criada  pela  Lei  nº
9.612/98  para  as  rádios  comunitárias,  com  o  parâmetro  de  25W  a  consubstanciar  a  "baixa
potência",  não se aplica à hipótese,  já  que se trata  de serviço completamente diverso e  fins
distintos. 6. Ademais, a aplicação do princípio da insignificância no crime em apreço é combatida
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pela jurisprudência dominante dos tribunais superiores, como se verifica do seguinte julgado "o
desenvolvimento de atividade de telecomunicação na clandestinidade, ou seja, sem a competente
concessão, permissão ou autorização, seja qual for a potência do equipamento utilizado, traduz o
crime do art. 183 da Lei 9.472/97, que é formal, de perigo abstrato, e tem, como bem jurídico
tutelado, a segurança dos meios de comunicação, uma vez que a utilização de aparelhagem
clandestina  pode  causar  sérios  distúrbios,  por  interferência  em  serviços  regulares  de  rádio,
televisão e até mesmo em navegação aérea. Para a consumação do delito, basta que alguém
desenvolva  atividades  de  telecomunicações,  de  forma  clandestina,  ainda  que  não  se  apure
prejuízo  concreto  para  as  telecomunicações,  para  terceiros  ou  para  a  segurança  em  geral"
Precedentes: (AgRg no AREsp 1048519/MT, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
Dje  04/04/2017;  AgRg  no  AREsp  1627284/PE,  Min.  Ribeiro  Dantas,  Quinta  Turma,  Dje
10/05/2017; HC 133556 AgR/RO, Min Luiz Fux, Primeira Turma, 02/05/2017). 7. Designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

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

Voto: 3486/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
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: 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

226. Processo: JF/GVS-0000357-26.2017.4.01.3813-
NOTCRI

Voto: 4115/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GOVERNADOR VALADARES/MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de desobediência por pessoa
notificada pela Polícia Rodoviária Federal para que desocupasse trecho situado às margens da
BR-381. Promoção de arquivamento fundada na ausência de dolo do investigado. CP, art. 330.
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.
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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. Insistência no arquivamento.

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

227. Processo: JF/MOC-0002421-
27.2017.4.01.3807-NOTCRI

Voto: 4251/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  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 procedimento investigatório criminal instaurado a partir de Inquérito Civil
proveniente  do  Ministério  Público  Estadual,  para  apurar  o  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A) em razão da falta de repasse de contribuições previdenciárias, no
valor total de R$ 2.384.023,29 (dois milhões trezentos e oitenta e quatro mil e vinte e três reais e
vinte  e  nove  centavos),  ao  INSS,  pela  ex-prefeita  do  Município  de  Josenópolis/MG.  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 documentação farta a apontar
indícios suficientes do cometimento do crime de apropriação indébita previdenciária, no que o
arquivamento mostra-se prematuro. 6. Não homologação do arquivamento e designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

228. Processo: JF/PR/CAS-5001507-
97.2017.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4159/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334).  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. EXISTÊNCIA DE
CASOS COM TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALORES SUPERIORES AO
PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório  instaurado  com  o  escopo  de  apurar  o  crime  de
descaminho (CP, artigo 334) contra diversos investigados. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da insignificância. 3. Discordância do Juiz
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Federal, que entendeu inaplicável o princípio da insignificância na hipótese do valor dos tributos
sonegados superar o patamar de R$ 10.000,00 e 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, não se afigura possível a sua incidência no presente caso. 5. Isso,
porque com relação a duas investigadas, o valor dos tributos iludidos supera o patamar de R$
10.000,00, e em relação aos outros investigados estes possuem diversas reiterações delitivas. 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

229. Processo: JF/PR/CAS-5001669-
92.2017.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4121/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. 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 com o escopo de apurar o crime de descaminho (CP, artigo 334), em razão da ilusão
de  tributos  no  valor  de  R$  7.566,46.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito, aplicando o princípio da insignificância ao caso. Consignou que, quando há
reiteração da prática delitiva, faz-se necessário considerar a soma dos débitos consolidados nos
últimos  cinco  anos,  que  no  caso  dos  autos  não  ultrapassa  o  valor  de  R$  10.000,00.  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.  Isso,
porque o primeiro investigado possui 3 (três) reiterações delitivas no crime de descaminho nos
últimos cinco anos.  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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

230. Processo: JF/PR/CAS-5004064-
58.2016.4.04.7016-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4177/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL
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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
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 um dos investigados possui 8 (oito) reiterações delitivas nos últimos 5 anos. 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

231. Processo: JF/PR/CAS-5007602-
80.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4178/2017 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
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  dois  dos  investigados  possuem  3  (três)  reiterações  delitivas  e  outros  dois  investigados
possuem 5 (cinco)  reiterações delitivas nos últimos 5 anos.  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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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232. Processo: JF/PR/CUR-5057819-
50.2013.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 4069/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Crime contra a ordem
tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º)  perpetrado  por  sociedade  empresária.  Informação  da
Procuradoria da Fazenda Nacional dando conta que o débito permanece parcelado. Aplicação do
Enunciado nº 19 "Suspensa a pretensão punitiva dos crimes tributários, por força do parcelamento
do débito, os autos de investigação correspondentes poderão ser arquivados na origem, sendo
desarquivados na hipótese do § 1º  do art.  83 da Lei  nº  9.430/1996,acrescentado pela  Lei  nº
12.382/11". Hipótese em exame que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18), no caso, a notícia da exclusão da
pessoa física ou jurídica do parcelamento. Insistência no arquivamento.

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

233. Processo: JF/PR/CUR-5061277-
70.2016.4.04.7000-AP - Eletrônico 

Voto: 4120/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. 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 com o escopo de apurar o crime de descaminho (CP, artigo 334), em razão da ilusão
de  tributos  no  valor  de  R$  523,49.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito, aplicando o princípio da insignificância ao caso. 3. Discordância do Juiz
Federal, que entendeu inaplicável o princípio da insignificância quando da existência de reiteração
delitiva.  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  pelos investigados.  5.  Isso,  porque  o primeiro
investigado possui 3 (três) reiterações delitivas no crime de descaminho e o segundo investigado
possui  ação  penal  em trâmite  por  crime  da  mesma espécie,  qual  seja  o  crime  contrabando
cometido no ano de 2014. 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.

234. Processo: JF-RIB-0001996-45.2017.4.03.6102-
PCD

Voto: 4169/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

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

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

235. Processo: JFRJ/NFR-0000424-
41.2012.4.02.5105-INQ

Voto: 4183/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NOVA FRIBURGO

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

Ementa: Inquérito Policial. a) Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  Inexistência de crédito definitivamente constituído.
Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário,
de acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ausência
de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. b) Crime de frustração
de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV) Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV) pela prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP, art. 109, III). Homologação do arquivamento.

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

236. Processo: JFRS/SLI-5000321-
27.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4070/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). TRIBUTOS NÃO
RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALORES  INFERIORES  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Representação  criminal
instaurada para apurar o crime de descaminho (CP, 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
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 dois dos investigados possuem reiterações delitivas, o primeiro, 5 (cinco) reiterações e o
segundo, 2 (duas) reiterações. 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
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de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

237. Processo: JFRS/SLI-5000429-
56.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4068/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

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

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

238. Processo: JFRS/SLI-5000493-
66.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4073/2017 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: NOTICIA  DE  FATO.  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.  Notícia  de  fato  autuada para
apurar aos crimes de descaminho (CP, artigo 334) e violação de direito autoral (CP, art. 184, §2º).
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, quanto ao crime de
descaminho, aplicando o princípio da insignificância ao caso, já que o valor dos tributos iludidos
seria de R$ 3.106,67, e requereu a instauração de Inquérito Policial em relação ao delito do artigo
184, § 2º do Códex Penal. 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)". 5. No presente
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caso, não se afigura possível a sua incidência, pois o investigado possui 5 (cinco) reiterações
delitivas de mesma natureza nos últimos dez anos.  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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

239. Processo: JFRS/SLI-5000753-
46.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4072/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. 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. A Procuradora 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 em relação a
dois investigados ante a existência de reiteração delitiva. Tributos não recolhidos nos valor de R$
2.731,73 e 1.133,66. 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  dois  dos  investigados  possuem  reiterações  delitivas,  o  primeiro,  possui  5  (cinco),  e  o
segundo, 14 (quatorze) reiterações. 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

240. Processo: JFRS/SLI-5003745-
14.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4074/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO  CRIMINAL.  CONTRABANDO  DE  ARMA  DE  PRESSÃO  E  MUNIÇÃO.
ARQUIVAMENTO BASEADO NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ANTE O
ÍNFIMO VALOR DO TRIBUTO ELIDIDO.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93). INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ARQUIVAMENTO INADEQUADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES.  1.  Representação  criminal
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instaurada  em  razão  da  apreensão  de  uma  arma  de  pressão  e  munição  introduzida
clandestinamente em território nacional pelo investigado. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do procedimento aplicando o princípio da insignificância, tendo em vista
o ínfimo valor  das mercadorias R$ 185,06 (cento e oitenta e cinco reais e seis centavos).  3.
Discordância  do  Magistrado,  visto  que  a  arma  em  questão  tem  sua  importação  controlada,
devendo sua internalização no território nacional obedecer a normas específicas da legislação. 4.
As armas de ar comprimido são produtos controlados, cuja importação encontra-se disciplinada
no art. 183 do Decreto-Lei nº. 3.665/2000. Tal dispositivo prevê a necessidade de autorização
prévia do Exército para validar a introdução dessas mercadorias no País. 5. Assim, a inexistência
dessa autorização, legalmente prevista, caracteriza o crime de contrabando. 6. Inaplicabilidade do
princípio da insignificância ao crime de contrabando de arma de pressão. Precedentes do STJ
(AgResp 201401498871, Rogerio Schirtti Cruz, STJ - Sexta Turma, DJE 28/08/2016 e AgRg no
REsp  1479836/RS,  Rel.  Ministro  Ribeiro  Dantas,  Quinta  Turma,  julgado  em 18/08/2016,  DJe
24/08/2016) e desta 2ª CCR (Processo n° 1.31.000.000525/2014-27, Voto n° 8061/2014, Sessão
n° 611, de 10/11/2014, unânime). 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para dar prosseguimento às investigações.

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

241. Processo: JFRS/SLI-5004061-
27.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4075/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. 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
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
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  os investigados possuem diversas reiterações delitivas.  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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

242. 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
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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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

243. Processo: JF-SCA-0004357-30.2016.4.03.6115-
INQ

Voto: 4101/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 15ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
CARLOS/SP

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 Trabalhista. Duas testemunhas teriam entrado em contradição, tendo seus
depoimentos sendo desconsiderados pelo magistrado. 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. Para a configuração do crime em comento exige-se que o agente
tenha, deliberadamente, feito afirmação falsa em juízo, mentido sobre fato específico ou ocultado
a  verdade  sobre  fato  de  que  tem  conhecimento.  Eventuais  inconsistências  verificadas  nos
depoimentos das testemunhas que apenas retratam a diferença de percepção sobre a verdade
real dos fatos, absorvidos de modo distinto. Entendimento de que, para a configuração do crime
em questão, é necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o que ela
efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Precedente da 2ª
CCR: Procedimento nº 1.29.003.000485/2015-22, 631ª Sessão, de 26/10/2015, unânime. Falta de
justa causa para persecução penal. Insistência no arquivamento.

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

244. Processo: JF/SP-0000824-25.2017.4.03.6181-
INQ

Voto: 4255/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS (art. 27-C,
Lei  6.385/76).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  JUIZ  FEDERAL.
REVISÃO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  ESTRITO  CUMPRIMENTO  DE
DISPOSIÇÕES  CONTRATUAIS.  INTERESSE  ESTRITAMENTE  PARTICULAR.  CRIME  NÃO
CONFIGURADO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Inquérito Policial instaurado
para apurar possíveis crimes contra o mercado de capitais (art. 27-C, Lei 6.385/76). 2. Companhia
"holding" de um conglomerado de empresas celebrou contrato de abertura de crédito com duas
instituições financeiras e efetuou dação em pagamento de seus papéis (ações ordinárias) para
quitação do referido empréstimo, tendo as instituições credoras supostamente realizado ações
coordenadas de venda de ações com o intuito de depreciá-las artificialmente e gerar débito para a
companhia  devedora.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do
procedimento  entendendo  não  ter  havido  manobras  fraudulentas  com  o  fito  de  alterar
artificialmente o valor das ações da companhia "holding", sendo que, no âmbito administrativo, a
CVM,  órgão  disciplinador,  normatizador  e  fiscalizador  dos  integrantes  do  mercado  mobiliário,
expressamente afastou a prática de fraude por  parte  das instituições financeiras credoras.  4.
Discordância do Juiz Federal que entendeu poder estar caracterizado o crime de manipulação do
mercado  de  capitais,  considerando  que  as  instituições  financeiras  credoras  tinham  interesse
incontroverso na queda do preço  das  ações de sua devedora  e  para  tanto  agiram de forma
sincronizada  na  vendas de  tais  ações.  5.  No  caso,  a  devedora,  por  livre  escolha,  optou  por
adimplir sua dívida por meio de dação em pagamento de ações de sua emissão e, de acordo com
as disposições contratuais, celebrou com as instituições credoras Instrumento Particular de Troca
de Parâmetros com dois aditivos SWAPs, onde ela assegurava preço mínimo por ação caso o
valor de mercado se tornasse inferior ao valor do preço das ações dadas em pagamento. Assim,
caso o valor garantido pela devedora viesse a sofrer depreciação, a diferença lhe seria cobrada
pelas instituições credoras. 6. Verifica-se que ao optar pela dação em pagamento de suas ações,
a devedora tinha conhecimento e ciência dos riscos da operação, uma vez que tal opção poderia
impactar  na  cotação  daquelas  ações  em  razão  do  aumento  da  oferta,  tanto  que  emitiu  um
comunicado aos seus investidores sobre Fator Relevante. 7.  As vendas das ações dadas em
pagamento pela  devedora  se  realizaram nos termos contratuais  e  da legislação vigente,  não
evidenciando crime de manipulação de capitais por parte das instituições credoras. 8. Relatório da
Comissão  de  Valores  Mobiliário  "  CVM "  concluiu  que  não  foi  possível  encontrar  elementos
suficientes  que  comprovassem  a  atuação  das  instituições  credoras  na  criação  de  condições
artificiais de mercado ao venderam ações da devedora, bem como ressaltou que a queda no valor
de tais ações teve como causa primordial  o aguçamento da crise de 2008 e que as vendas
efetuadas  pelas  instituições  credoras  não  caracterizaram  uma manipulação  orquestrada  para
alavancar ganhos por elas,  sendo que não foi  identificada a motivação econômica que assim
justificasse. 9. Ausência de elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade livre e consciente
de provocar alteração artificial dos preços no mercado de valores mobiliárias, uma vez que o valor
a ser recebido pelas instituições credoras independia da cotação das ações no mercado e que
apenas  10,5%  das  ações  recebidas  foram  comercializadas  nos  vencimentos  acordados  nos
contratos SWAP, quantidade incapaz de manipular o mercado financeiro. 10. Questão contratual,
de  interesse  estritamente  particular.  11.  Atipicidade  da  conduta  por  ausência  de  dolo.  12.
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).  Os advogados Tiago Caruso Torres (OAB:
357708/SP) e Natasha do Lago (OAB: 328992/SP) acompanharam a sessão.  Participaram da
votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo
Sá.

245. Processo: PRM-JND-3422.2016.000103-4-INQ Voto: 4078/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do CP).
Relato de que sociedade empresada privada estaria trazendo trabalhadores do nordeste do Brasil
e os submetendo à condições degradantes de trabalho e que seriam obrigados a pagar aluguel
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pelo alojamento e a trabalhar dois sábados do mês de graça, bem como a existência de alguns
trabalhadores sem registro na CTPS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).
Diligências.  Relatório  da  Gerência  Regional  do  Trabalho  no  município  constatou  que  os
trabalhadores  já  se  encontravam  em  São  Paulo  à  época  da  contratação  e  concluiu  pela
inexistência  de  práticas  que  caracterizem  trabalho  em  condições  degradantes.  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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

246. 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 APARELHO TRANSCEPTOR
PORTÁTIL  (HT)  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 aparelho transceptor portátil (HT), 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

247. Processo: JF/MRE-0001388-91.2016.4.01.3821-
APN

Voto: 4130/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MURIAÉ/MG

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.
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1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática de crimes de falsificação e uso de documento
falso. Os investigados foram denunciados pelo MPF pela infração do artigo 299 do CP, na forma
do art. 69 do mesmo diploma legal. 2. O MM. Juiz Federal, por entender que as condutas ora em
análise enquadram-se no tipo previsto no art.  171, §3º na forma do art.  14, II,  ambos do CP,
discordou da manifestação ministerial, promovendo a desclassificação do delito. 3. Por sua vez, o
membro do Parquet federal manteve a tipificação legal atribuída na denúncia e deixou de oferecer
a proposta de suspensão condicional do processo, requerendo a remessão dos autos à esta 2ª
CCR/MPF, para pronunciamento sobre a questão. 4. O MM. Juiz Federal, entendendo não caber à
2ªCCR juízo de apreciação sobre a adequação típica, determinou a remessa dos autos a esta
Câmara de Coordenação e Revisão para o pronunciamento, tão somente, quanto ao oferecimento
de proposta de suspensão condicional do processo. 5. 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.  6.  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.  7.  Precedente:  NF
1.00.000.002945/2015-03, Sessão 641ª, 08/04/2016, unânime. 8. Não conhecimento da remessa.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

248. 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

Ementa: NOTICIA  DE  FATO.  EXPLORAÇÃO  DE  RADIODIFUSÃO  SEM  OUTORGA  DO  ÓRGÃO
COMPETENTE  (ART.  183  DA  LEI  Nº  9.472/97).  MPF:  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93).
ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Noticia  de fato  instaurada para apurar  suposto
crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo em vista exploração clandestina de serviço de
telecomunicação, consubstanciado na operação de sistema de telefonia rural sem prévia outorga
da Anatel, com utilização de transceptor não homologável no país. 2. O Procurador da Republica
oficiante  promoveu  o  arquivamento  entendendo  que  a  operação  de  telefonia  rural,  por  sua
natureza,  não  possui  o  condão  de  interferir  em  outros  serviços  de  telecomunicação,  sendo
aplicável, assim, o princípio da insignificância ao caso. 3. Arquivamento inadequado 4. No caso,
além de não haver nos autos a potência do equipamento utilizado, a se aferir seu real alcance,
tem-se que o transceptor apreendido não é homologável no Brasil por poder operar em faixa de
uso exclusivo da Aeronáutica,  o  que  coloca em risco  o  transporte  aéreo  nacional  e  afasta  a
aplicação  do  princípio  da  insignificância  ao  caso  por  não  preencher  os  critérios  da  mínima
ofensividade da conduta do agente e pela ausência de periculosidade social da ação. 5. Assim se
passa porque  o dano potencial  às radiocomunicações em geral  advém do funcionamento de
estações de radiodifusão em desacordo com as determinações legais, que não obedecem aos
padrões  técnicos  estabelecidos  em  normas  nacionais,  inviabilizando  o  controle  do  espectro
radioelétrico  pelo  Estado  (que  deve  disciplinar  seu  uso  racional)  e  provocando  interferências
prejudiciais  aos  demais  serviços  regulares  de  telecomunicações  e,  principalmente,  aos
equipamentos  de  navegação  aérea,  causando  graves  riscos  tanto  às  aeronaves  e  seus
passageiros quanto às pessoas e bens em terra. 6. Designação de outro Membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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249. Processo: 1.24.000.001052/2016-81 Voto: 4167/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. 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. Notícia de Fato instaurada a partir de representação encaminhada pela Procuradoria Federal
Especializada do INSS para apurar o crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A).  Relato  de  que  empresa  pública  não  teria  informado  no  Perfil  Profissiográfico
Previdenciário  (PPP) o código GFIP para atividade especial  de exposição à agentes nocivos,
deixando, consequentemente, de recolher alíquota adicional do Risco Adicional do Trabalho (RAT)
de  funcionário.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito
entendendo não ter havido dolo na conduta perpetrada pela empresa, uma vez que referiu-se à
apenas um trabalhador específico e não o universo de trabalhadores da empresa em mesmas
condições,  bem  como  destacou  que  o  decurso  do  tempo  e  a  insignificância  da  conduta
dificultariam a obtenção de prova do dolo de suprimir ou reduzir tal contribuição previdenciária. 3.
No atual  estágio  da persecução criminal,  apenas seria admitido o arquivamento,  se ausentes
elementos  mínimos da  autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas as  diligências
investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  de  causa
excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 4. No caso,
os documentos coligidos aos autos não são capazes de atestar, por si só, ausência de dolo. Não
há de se falar em ausência de dolo pelo simples fato da conduta ter se restringido a apenas um
dos funcionários da empresa. Ademais,  se,  de fato,  não houve dolo da investigada, 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.  5.
Ausência de diligências no sentido de verificar a constituição definitiva do crédito tributário. 6.
Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

250. Processo: DPF/CE/JN-00133/2016-INQ Voto: 4081/2017 Origem: GABPRM2-RRR - RAFAEL
RIBEIRO RAYOL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  anônima.  Suposta  prática  de  crime  de  tráfico  ilícito  de
entorpecentes (Lei nº 11.343/06, art. 33). Relato de que morador de município seria traficante de
drogas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal.  Inexistência  de  indícios  de  internacionalidade  na  conduta  encetada.  Homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

251. Processo: DPF/SAL/PE-0267/2016-INQ Voto: 4113/2017 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito Policial. Tentativa de homicídio (CP, art. 121 c/c 14, II). Disparos de arma de fogo contra

101/260



Ata da 678ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00184429/2017

barqueiro, na condição de prestador de serviço de transporte fluvial no trajeto/travessia Curaçá-
BA-Santa Maria da Boa Vista. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33). Em que pese
o principal  suspeito ser barqueiro rival,  tendo o intuito de possuir o monopólio da travessia, o
simples fato da autorização, permissão ou concessão de serviço público de transporte fluvial de
pessoas ser realizado pela ANTAQ não é suficiente, por si só, para atrair a competência da justiça
federal, uma vez que a conduta não teve potencial para afetar ou colocar em risco o sistema de
navegação fluvial.  Precedente STJ "Quando a conduta tiver potencial de afetar ou colocar em
risco o sistema de navegação seja marítima, fluvial ou aérea, ainda que não em todo território
nacional,  mas  colocando  em risco  uma  série  de  aeronaves  ou  embarcações,  além  de  seus
passageiros e tripulantes, exsurgirá o interesse da União e a competência da Justiça Federal para
o julgamento do processo". (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  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

252. Processo: SPF/RR-0134/2014-INQ Voto: 4142/2017 Origem: GABPR2-AFEB - ALISSON
FABIANO ESTRELA BONFIM

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de estelionato (CP, art.  171).  Ofício encaminhado pela Caixa
Econômica  Federal  "  CEF  noticiando  que  correspondente  bancário  teria  gerado  prejuízo  à
instituição  em razão de não ter  repassado valores  referentes  a  autenticação  de  610 boletos.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Diligências. Novo ofício da Caixa
Econômica  Federal  "  CEF  informando  que  o  correspondente  bancário  havia  sanado  sua
pendência  com  a  instituição,  não  havendo,  portanto,  prejuízo  financeiro  para  a  CEF.
Circunstâncias fáticas que denotam suposta prática de crime de estelionato contra particulares.
Eventuais prejuízos em detrimento do patrimônio e boa-fé de particulares. Inexistência de lesão
direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

253. Processo: 1.10.001.000091/2016-47 Voto: 4085/2017 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.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Noticia  de  que  pessoa  estaria
aliciando  os  requerentes  de  benefícios  previdenciários,  cobrando-lhes  valores  altos  para
intermediar as ações. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). No caso, houve proposta de acordo
por parte do INSS, o qual foi aceito pela parte e homologado pelo Juízo, não havendo qualquer
noticia de que a intermediadora tenha se utilizado de fraude ou utilizado algum documento falso.
Solicitação  de  fração  do  benefício  eventualmente  obtido  que  atinge  interesse  exclusivamente
privado. Inexistência de prejuízo ou fraude contra a autarquia federal. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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254. Processo: 1.15.000.000648/2017-54 Voto: 4155/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato sigilosa. Suposto crime de cárcere privado (CP, art. 148). Relato de que indivíduo
submete a família a cárcere privado, auto denominando-se enfermeiro ou médico para dar-lhes
tratamento de que acredita necessitarem. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
desta 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União,
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições.

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

255. Processo: 1.17.000.000778/2017-12 Voto: 4185/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc.
IX)  mediante  o  exercício  da  atividade  denominada "pirâmide  financeira".  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos
crimes contra a economia popular). Ausência de atividade bancária a configurar crime contra o
Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, art. 1º). Precedente do Superior Tribunal de Justiça
(CC  121146/MA,  Terceira  Seção,  DJe  de  25.06.2012).  Situação  que  não  se  assemelha  aos
precedentes desta Câmara Criminal, nos quais se entendeu pela atribuição do Ministério Público
Federal (Processo nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Rel.  Raquel Elias Ferreira
Dodge, Sessão nº 594, julgado em 20.03.2014; Processo nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº
8032/2014,  Rel.  José  Osterno  Campos  de  Araújo,  Sessão  nº  611,  julgado  em  10.11.2014).
Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  MPF  para  a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

256. Processo: 1.22.000.000793/2017-09 Voto: 4112/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Noticia encaminhada por meio da Sala
de Atendimento ao Cidadão na qual o representante relata que adiantou taxa relativa à liberação
de empréstimo, mas que não obteve o crédito. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 " 2ª CCR). Lesão patrimonial restrita ao particular. Ausência de qualquer prejuízo capaz de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

257. Processo: 1.23.000.001055/2017-33 Voto: 4090/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes previstos no art. 273, caput do Código Penal. Comercialização de
medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária " ANVISA. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  desta  2ª  CCR).  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade  da  conduta  examinada.  Precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (CC
104.842/PR, Rel.  Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje 01/02/2011). Inexistência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

258. Processo: 1.25.000.001150/2017-62 Voto: 4136/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato.  Ofício encaminhado pela 1ª Vara do Trabalho de Colombo/PR noticiando que
suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
desta 2ª  CCR/MPF).  Advogado teria prometido andamento processual  mais  ágil.  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.  Eventual  prejuízo  que  foi  suportado
exclusivamente por particular. Homologação do declínio.

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

259. Processo: 1.25.016.000050/2017-40 Voto: 4154/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, caput). Manifestação apresentada na
Sala de Atendimento ao Cidadão relatando o não recebimento de produto comprado por internet.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a
bem, serviço ou interesse direto e específico da União,  ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal. Prejuízo que foi suportado exclusivamente por
particular. Homologação do declínio.

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

260. Processo: 1.28.000.000151/2017-88 Voto: 4080/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de roubo (CP, art. 157, §2º, incisos I e II). Carteiro da Empresa Brasileira de
Correios  e  Telégrafos  "  EBCT que  teve  objetos  pessoais  roubados  enquanto  desempenhava
atividades de distribuição postal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).
Ausência de dano ao patrimônio da empresa pública ou ao serviço postal. Único bem objeto do
roubo foi seu celular pessoal da vítima, não ocorrendo qualquer ofensa aos bens dos Correios. O
fato da vítima ser empregado público federal não atrai, por si só, a competência da justiça federal.
Fatos que não se relacionaram ao exercício da função. Precedente 2ª CCR (IPL Nº 00185/2016,
Rel. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula, Sessão 677 em 15/05/2017). Homologação do

104/260



Ata da 678ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00184429/2017

declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

261. Processo: 1.28.000.000169/2017-80 Voto: 4260/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Noticia de fato instaurada em virtude de e-mail encaminhado a Sala de Atendimento ao Cidadão
para apurar suposto crime de estupro contra adolescente (CP, art. 217-A). 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. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

262. Processo: 1.29.001.000071/2017-85 Voto: 4102/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta pratica do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/06, art.
33)  no  bairro  do  noticiante.  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). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

263. Processo: 1.30.001.001877/2017-70 Voto: 4188/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Noticia encaminhada por meio da Sala
de Atendimento ao Cidadão na qual o representante relata que teria recebido boleto bancário falso
de banco privado por email. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Lesão
patrimonial restrita ao particular. Ausência de qualquer prejuízo capaz de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

264. Processo: 1.30.009.000050/2017-79 Voto: 4160/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de fato sigilosa. Possíveis crimes de furto (CP, art. 155) e estelionato (CP, art. 171). Relato
de que funcionária cometeu furto no caixa de uma empresa privada e que o marido dela aplica
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golpes em várias pessoas.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

265. Processo: 1.30.017.000249/2017-06 Voto: 4174/2017 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.  Incitação ao crime (CP, art.  286).  Noticia encaminhada por meio da Sala de
Atendimento ao Cidadão na qual se encaminhou um vídeo no qual um homem não identificado
aparece incitando a prática de crimes no atual cenário político. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A mera incitação a crime não constitui ofensa a bens, serviços ou
interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas
federais. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

266. Processo: 1.33.008.000149/2017-79 Voto: 4093/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

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

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

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

267. Processo: 1.34.001.003019/2017-11 Voto: 4094/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

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

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

268. Processo: 1.34.001.007032/2016-68 Voto: 4145/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Noticia de fato. Possível ocorrência do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º).
Expediente instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF, dando conta de
movimentações financeiras atípicas.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª
CCR). Entendimento de que o crime de lavagem de dinheiro é de competência da Justiça Federal
somente quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em
detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas  públicas;  ou  quando  o  crime  antecedente  for  de  competência  da  Justiça  Federal.
Precedente  STJ  (CC  113.359/RJ,  Rel.  Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe
05/06/2013).  No  caso,  a  atuação  da  empresa  se  amolda  a  definição  de  factoring  e  as
investigações  denotam  a  ocorrência  do  crime  antecedente  de  estelionato.  Empresas  que
desempenham  atividades  de  fomento  mercantil,  de  cunho  meramente  comercial,  não  sendo
caracterizadas  como  instituições  financeiras.  Precedente  2ª  CCR:  1.23.007.000514/2016-11,
Sessão nº 668 de 12/12/2016, unânime). Crime antecedente de competência da Justiça Estadual.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

269. Processo: 1.34.004.000321/2017-97 Voto: 4103/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Representação anônima noticiando suposto crime de apropriação indébita (CP,
art. 168). Ex-diretor de Procon teria se apropriado indevidamente de bens pertencentes a pessoa
idosa e os teria repassado a seu irmão. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta
2ª CCR/MPF). Prejuízo supostamente suportado por particular. Ausência de ofensa a bem, serviço
ou interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas
públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

270. Processo: 1.34.006.000199/2017-39 Voto: 4105/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de fato. Representante afirma que seu filho esta desaparecido e teme que esteja morto
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a
bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou de suas
empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

271. Processo: 1.34.015.000125/2017-93 Voto: 4079/2017 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. Representação. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, caput). Relato de que
sociedade empresária privada praticava crimes de estelionato ao realizar sorteios em programa
na televisão aberta. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Ausência  de  ofensa  a  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  ou  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Prejuízo que foi
suportado exclusivamente por particular. Homologação do declínio.

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

272. Processo: 1.36.001.000130/2017-81 Voto: 4132/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Noticia de fato. Possível ocorrência do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º).
Relatório  de  Inteligência  Financeira  do  COAF,  dando  conta  de  movimentações  financeiras
atípicas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Informação da autoridade
policial concluindo pela existência de indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro a partir
da  prática  do  crime  de  usura.  Entendimento  de  que  o  crime  de  lavagem  de  dinheiro  é  de
competência da Justiça Federal somente quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem
econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas; ou quando o crime antecedente for de competência
da Justiça Federal. Precedente STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 05/06/2013). Crime antecedente de competência da Justiça Estadual. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

273. Processo: DPF/JZO/BA-0224/2015-INQ Voto: 4171/2017 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro de radiofrequência (Lei nº 9.472/97, art. 183). Emissora teria prestado serviço auxiliar de
radiodifusão sem prévia autorização da ANATEL. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Emissora  detinha  concessão  para  exploração  de  rádio  junto  ao  Ministério  das
Comunicações, bem como inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica de empresa do
ramo de atividades de rádio. Após o pagamento da multa administrativa aplicada pela ANATEL
obteve a licença para funcionamento da estação. Regularização da situação junto a ANATEL. Bem
jurídico tutelado pela norma " a segurança dos meios de telecomunicações " não sofreu qualquer
espécie  de  lesão,  ou  ameaça  de  lesão,  que  mereça  a  intervenção  do  Direito  Penal.  Fato
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devidamente apurado na esfera administrativa. Ausência de indícios da prática de ilícito penal.
Homologação do arquivamento.

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

274. Processo: DPF/RO-0164/2017-INQ Voto: 4133/2017 Origem: GABPR5-LGM - LUIZ 
GUSTAVO MANTOVANI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de roubo (CP, art. 157, §2º, inciso I). Relato de que um indivíduo
em uma bicicleta abordou duas funcionárias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística "
IBGE, roubando-lhes um aparelho DMC - Dispositivo Móvel de Coleta. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Vítimas  não  conseguiram fornecer  maiores  informações  para
identificação do autor do delito. Inexistência de câmeras de segurança no local dos fatos e de
testemunhas presenciais. 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

275. Processo: JF/PPA/MS-0001756-
27.2015.4.03.6005-INQ

Voto: 4139/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposto crime contra o sistema financeiro nacional (Lei nº
7.492/89,  art.  19).  Utilização  indevida  de  dados  pessoais  e  assinatura  falsa  em contrato  de
financiamento ao consumidor final para aquisição de 1 (um) veículo. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inciso IV). Diligências infrutíferas na busca pela autoria delitiva. Impossibilidade
de inquirição e perícia gráfica do devedor em razão de seu falecimento no curso do processo.
Malgrado haja inequívoca materialidade delitiva, ausente indícios da autoria. 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

276. Processo: SR/DPF/PI-00066/2016-IPL Voto: 4165/2017 Origem: SJUR/PRM-PI - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

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

Ementa: PIC.  Supostos  crimes  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A)  e  sonegação
previdenciária  (CP,  art.  337-A).  Prefeitura  municipal  teria  descontado  valores,  a  título  de
contribuição  previdenciária,  de  remuneração  de  servidores  e  não  repassado  tal  verba  à
Previdência  Social,  bem  como  teria  deixado  de  informar  fatos  gerados  de  contribuições
previdenciárias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). a) quanto ao crime de
apropriação indébita previdenciária: crédito tributário que se encontra com exigibilidade suspensa,
em face da adesão da municipalidade ao Parcelamento Especial regido pela Lei nº 12.810/13.
Aplicação do Enunciado nº 19 desta 2ª CCR. Homologação do arquivamento. b) quanto ao crime
de  sonegação  previdenciária:  inexistência  de  crédito  definitivamente  constituído.  Crime  de
natureza  material,  cuja  tipificação  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  de
acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ausência de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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277. Processo: 1.04.100.000098/2017-29 Voto: 4151/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes tipificados nos arts. 289 e 290 do Código Eleitoral. Relato de que
candidato  teria  induzido amigos e parentes a se inscreverem ou manterem-se inscritos como
eleitores de determinado município, a despeito de residirem em outras localidades. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conceito de domicílio eleitoral que possui sentido mais
amplo do que o de domicílio civil.  Denúncia anônima e sem dados concretos. Inexistência de
elementos mínimos que justifiquem a deflagração de procedimento investigativo.  Ausência  de
justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

278. Processo: 1.10.001.000154/2015-84 Voto: 4128/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Procedimento  preparatório  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  abuso  de
autoridade por parte de servidor do ICMBio. Representante noticia que o servidor teria adentrado
de forma  indevida  na  propriedade da  família  para  capturar  o  gado ali  existente.  Revisão  de
arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).  Ações  fiscalizatórias  realizadas  de  acordo  com  as
formalidades legais. Apreensão do gado efetuada em área embargada. Contexto dos autos revela
clima de resistência por parte dos moradores da área fiscalizada pelo ICMBio. Inexistência de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

279. Processo: 1.11.000.000042/2017-68 Voto: 4161/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: PIC. Relato de suposto crime de estelionato judiciário tentado ( CP, art. 171, § 3° c/c art. 14, II) em
razão de indivíduo ter  deduzido em juízo situação inverídica de ser  trabalhadora rural  com o
objetivo de conseguir salário-maternidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Atipicidade  da  conduta  do  chamado  estelionato  judiciário,  já  que  tais  questões  devem  ser
resolvidas no âmbito do processo pelo Juiz da causa, utilizando-se, para tanto, da litigância de
má-fé e do ato atentatório à dignidade da justiça, com suas respectivas penalidades. Condenação
por litigância de má-fé. Precedente STJ (Resp 1576493, Min.  Maria Thereza de Assis Moura,
08/03/2016).  Precedente  2ªCCR  (JF-FRA-0000117-04.2016.4.03.6113-PIMP,  Sessão  655,
08/08/2016, unânime).  Ausência de justa  causa para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação de arquivamento.

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

280. Processo: 1.12.000.000045/2016-83 Voto: 4099/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º). Aumento discrepante de capital de pessoa jurídica entre os anos de 2007 e 2011. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Informações da Receita Federal dando
conta  da  impossibilidade  da  constituição  definitiva  do  crédito  fiscal,  haja  vista  operada  a
decadência em âmbito administrativo. Crime material. Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do
Supremo Tribunal  Federal  na hipótese.  Inexistência  de justa  causa para a persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

281. Processo: 1.14.000.001113/2017-38 Voto: 4095/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Noticia de fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, arts. 168, § 1º, II) ou desobediência
(CP,  art.  330).  Juízo  cível  não  teria  obtido  nenhuma resposta  ao  intimar  diretor  de  empresa
executada, que teria sido nomeado depositário de penhora de 10% do faturamento líquido da
executada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No caso, o descumprimento da
ordem judicial caracterizou ato atentatório à dignidade da Justiça ao qual é cominada multa de até
20% do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza
processual ou material (CPC, art. 774). Ausência de previsão de cumulação da sanção civil com a
penal. Fato que configura mero ilícito civil. Precedente: STJ, HC 102.173/SP, Primeira Turma, DJe
06/10/2008, voto do Min. Teori Albino Zavascki: "Neste caso, apesar de haver 'depositário judicial',
a penhora é sobre faturamento, o que significa dizer que não há propriamente depósito. É uma
penhora atípica. É diferente. É comum se fazer confusão entre penhora de depósito em dinheiro,
em conta corrente, e penhora de faturamento. Penhora de faturamento é penhora sobre ingressos
futuros.  Assim sendo,  o encargo de reter  futuros ingressos de recursos não é o mesmo que
encargo de fiel depositário, pois no momento em que há a designação não existe depósito algum."
Atipicidade da conduta narrada. Precedentes da 2ª CCR: IPL n. 5001402-09.2016.4.04.7215, 668ª
Sessão, de 12/12/2016, julgado à unanimidade. Homologação do arquivamento.

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

282. Processo: 1.14.000.001210/2017-21 Voto: 4153/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) praticado em
desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT, em 22/10/2016, no Bairro Praia
do Flamengo, Salvador/BA. Relato de que 03 (três) indivíduos não identificados, com uso de arma
de fogo, renderam funcionário (carteiro) dos Correios, levaram a chave do automóvel, subtraíram
8 (oito) encomendas e o celular pessoal do carteiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diligências. Registros das câmeras de segurança do condomínio não apresentaram
imagens nítidas dos criminosos,  tampouco da placa do veículo  utilizado por  eles.  Vítima não
possui condições de reconhecer a fisionomia dos suspeitos. Inexistência de elementos mínimos
da autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento,
com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo
Tribunal Federal.

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

283. Processo: 1.14.008.000042/2017-86 Voto: 4131/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de cópias de Auto de Prisão em Flagrante, encaminhadas pela
Juiz  de  Direito  da  Comarca  de  Ipiaú.  Possíveis  crimes  envolvendo  direitos  trabalhistas  e
previdenciários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Ausência de
indícios  de  fato  criminoso  de  competência  federal.  Inexistência  de  elementos  mínimos  que
justifiquem a deflagração de procedimento investigativo. Ausência de justa causa para persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

284. Processo: 1.14.014.000050/2017-43 Voto: 4148/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ALAGOINHAS-BA

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

Ementa: Notícia de fato.  Representante relata  que pessoas estariam indevidamente se autodeclarando
quilombolas a fim de receberem cestas básicas, implicando possível desvio de verbas destinadas
aos verdadeiros quilombolas. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). O critério
para a afirmação sócio-étnico-cultural é realmente a autodeclaração baseada na íntima convicção
do  indivíduo.  Carência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

285. Processo: 1.15.000.000496/2016-17 Voto: 4144/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: PIC. Suposta prática dos delitos previstos no art. 337-A, I, do Código Penal e art. 1º, I, da Lei
8.137/90.  Representação Fiscal  da Receita Federal  apontando que sócios administradores de
empresa  teriam  sonegado  contribuições  previdenciárias  e  tributos  devidos  à  entidades
paraestatais no período de janeiro a dezembro de 2011. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Empresa foi excluída do SIMPLES NACIONAL com efeitos retroativos a partir de
01/01/2011. Exclusão motivada por falta de cumprimento de obrigações acessórias. Ausência de
indícios de fraude e de dolo na conduta analisada. Inexistência de dolo contemporâneo à suposta
conduta delitiva por parte dos investigados, uma vez que a empresa estava devidamente inscrita
no SIMPLES NACIONAL e foi excluída posteriormente, o que não evidencia o dolo da investigada
em suprimir os tributos devidos por ela. Atipicidade penal. Homologação do arquivamento.

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

286. Processo: 1.15.001.000094/2017-85 Voto: 4147/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Candidato a vereador e beneficiário do Programa "Bolsa Família", teria realizado
doação eleitoral para sua própria campanha no pleito eleitoral de 2016. Suposto estelionato em

112/260



Ata da 678ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00184429/2017

relação ao programa pela falta de cumprimento do requisito de baixa renda (CP, art. 171). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Doação realizada no valor de R$ 90,00 (noventa reais).
Candidato  esclareceu que  a doação feita  por  ele  para  sua  própria  campanha eleitoral  foi  de
apenas R$ 90,00 (noventa reais) compatíveis com seus ganhos como autônomo. Arquivamento
no âmbito eleitoral pela ausência de irregularidade na referida doação. Diligências que apuraram
não constar o nome do candidato como beneficiário do Programa Bolsa Família nos anos 2015 e
2016. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

287. Processo: 1.16.000.001404/2017-51 Voto: 4129/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato instaurada em virtude de ocorrência policial comunicando o abatimento de dois
animais  (gado)  de  propriedade  da  EMBRAPA CERRADOS  e  posterior  furto  de  partes  das
carcaças, em 09/04/2016, em Planaltina/DF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Diligências. Laudo de perícia criminal do local dos fatos e laudo papiloscópico que embora
tenham elucidado a dinâmica do evento,  não auxiliaram na definição da autoria.  Ausência de
imagens de circuito interno de segurança e de testemunhas. Inexistência de elementos mínimos
da autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento.

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

288. Processo: 1.18.002.000072/2015-31 Voto: 4181/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: PIC.  Crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168).  Irregularidade  na  execução  de  serviço
topográfico em projeto de assentamento. Agrimensor contratado pelos próprios assentados, após
deliberação em assembleia, para realização de serviços topográficos teria recebido o valor de R$
526,00 e não teria concluído o trabalho.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Apesar  de a  conduta ser  coincidente com a descrita  no tipo  penal  (art.  168 do CP),  ofende
minimamente o bem jurídico tutelado pela norma, assim, é aplicável o princípio da insignificância
ao caso concreto, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em
vista que o valor apropriado indevidamente não ultrapassa o limite de R$ 10.000,00. Precedente
2ª  CCR:  Procedimento  MPF  nº  1.22.003.000752/2016-01,  Relator:  José  Bonifácio  Borges  de
Andrada, julgado na Sessão de Revisão nº 674, à unanimidade, em 20/03/2017. Homologação do
arquivamento.

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

289. Processo: 1.19.002.000082/2017-00 Voto: 4135/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS-MA

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 23/11/02. Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Segurado  que  não  possuía  procurador  ou  representante  legal.
Recebimento por cartão magnético. As circunstâncias dos fatos ora em apuração não possibilitam
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vetores de investigação capazes de identificar a autoria delitiva, uma vez que já transcorreram
aproximadamente  14  (quatorze)  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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

290. Processo: 1.19.002.000091/2017-92 Voto: 4096/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS-MA

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 23/08/2014. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques
indevidos, referentes às competências de 08/2014 a 04/2015. Embora verificada a renovação da
senha do cartão magnético em 01/2015, 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

291. Processo: 1.20.005.000054/2017-33 Voto: 4141/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para fins penais encaminhada pela
Receita Federal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 2º, II). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Representante legal de pessoa jurídica de direito
privado não teria, em tese, efetuado o devido recolhimento do Imposto de renda incidente sobre
os rendimentos do trabalho assalariado, referente ao ano-calendário 2012, no valor total de R$
9.869,50.  Consoante  entendimento  firmado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é  aplicável  o
princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00,
em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: EREsp 1230325/RS, Rel.
Min. Gurgel De Faria, Terceira Seção, DJe 05/05/2015; AgRg no RHC 54.568/SP, Rel. Min. Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe 15/05/2015; HC 307.791/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe 17/03/2015; AgRg no REsp 1468326/RS, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta
Turma, DJe 11/02/2015. Homologação do arquivamento.

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

292. Processo: 1.22.000.002962/2016-56 Voto: 4168/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto descumprimento pela
Caixa Econômica Federal de requisição efetuada pela Câmara Legislativa do Estado de Minas
Gerais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Nos termos do Enunciado nº 61 da 2ª
CCR, para a configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de
ordem  legal  de  funcionário  público,  sendo  necessário  que  não  haja  previsão  de  sanção  de
natureza civil, processual civil ou administrativa e que o destinatário da ordem seja advertido de
que o seu não cumprimento caracteriza crime. No caso, não houve tal advertência. Atipicidade da
conduta. Homologação do arquivamento.

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

293. Processo: 1.22.001.000012/2017-68 Voto: 4162/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de inutilização de edital ou de sinal (CP, art. 336). Rompimento
indevido de lacre de material sigiloso de Conselho Regional de Serviço Social. Relato de que o
material lacrado teria sido violado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Embora
tenha restado constatada a violação do lacre da documentação sigilosa, não há informações de
danos pelo suposto vazamento de informações, tampouco perda do material lacrado. Inexistência
de  elementos  mínimos  da  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.
Homologação do arquivamento.

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

294. Processo: 1.24.000.001097/2016-56 Voto: 4083/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Noticia de fato.  Noticia encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão relatando
possível cometimento de crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  No  caso,  após  a  rescisão  contratual,  a  empresa
representada recolheu todo o período questionado pelo representante. Ainda, tendo em conta o
valor contestado, de R$ 547,54, tem-se que é aplicável o princípio da insignificância ao caso
concreto, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o
valor apropriado indevidamente não ultrapassa o limite de R$ 10.000,00. Precedentes do STJ:
AgRg no AgRg no REsp 1358577/RJ, Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 27/05/2014; AgRg no
REsp 1389169/MG, Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04/11/2013. 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

295. Processo: 1.24.003.000080/2017-32 Voto: 4166/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS-PB

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

Ementa: Notícia  de fato  instaurada para apurar  possíveis  crimes relacionados à operação policial  que
deflagrou organização criminosa que atuava na extração ilegal de pedra preciosa. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Denúncia  genérica.  Fatos  noticiados  não  se
relacionam  com  a  operação  policial  deflagrada.  Inexistência  de  elementos  mínimos  que
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justifiquem a deflagração de procedimento investigativo. Ausência de justa causa para persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

296. Processo: 1.25.000.001359/2017-26 Voto: 4097/2017 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. 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

297. Processo: 1.25.000.002083/2014-51 Voto: 4109/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. 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 no valor de R$ 9.497,13. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Valor suprimido inferior a R$ 10.000,00. Consoante entendimento firmado pelo
STJ, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite
previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07 considerou como
dívida ativa da União também os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-
lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção,
na  seara  penal,  entre  os  crimes  de  descaminho,  de  apropriação  indébita  ou  sonegação  de
contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância a estes últimos delitos. Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe
11/03/2015;  AgRg  no  REsp  1447953/SP,  Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015;  AgRg  no  REsp
1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Homologação do arquivamento.

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

298. Processo: 1.25.000.003994/2016-67 Voto: 4152/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  ocorrência  do  delito  previsto  no  art.  33,  §4º  da  Lei  nº  9.504/97.
Divulgação de mensagens no aplicativo WhatsApp contendo suposta pesquisa de opinião pública
referente ao pleito eleitoral municipal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Questão
que  já  foi  objeto  de  controvérsia  no  âmbito  cível  eleitoral,  nos  autos  do  processo  nº  154-
23.2016.6.16.0060,  tendo  o  TRE-PR  entendido  que  a  conduta  objeto  de  representação  foi
perpetrada  de  modo  restrito  e  individual,  caracterizando  mero  exercício  do  direito  à  livre
manifestação  do pensamento,  não se confundindo,  assim,  com pesquisa  eleitoral  sem prévio
registro.  Mesmo  que  se  leve  em  consideração  que  as  esferas  cível-eleitoral  e  criminal  são
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independentes, é certo que o TRE-PR afastou a presença de ilicitude material da conduta em
análise.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

299. Processo: 1.25.011.000117/2016-13 Voto: 4098/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Procedimento administrativo instaurado com vistas ao acompanhamento, bem como juntada de
informações dos denunciados na Operação Celeno. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

300. Processo: 1.28.300.000072/2014-40 Voto: 4163/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PAU DOS FERROS-RN

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

Ementa: PIC. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8137/90, art. 1º). Investigado teria prestado
informações falsas à Receita Federal  com a finalidade de permitir  o recebimento indevido de
restituições de imposto de renda pessoa física. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Última conduta  delituosa  perpetrada  em 12/2004,  alcançadas,  portanto,  pela  extinção  da
punibilidade (CP, art. 107-IV), já que a pena máxima cominada é de 05 (cinco) 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

301. Processo: 1.29.000.000636/2017-34 Voto: 4173/2017 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 furto tentado qualificado (CP, art. 155,§ 4º, inc. I, cc. o art. 14,
inc. II) praticado em desfavor da Caixa Econômica Federal, em 05/11/2016, no Município de Porto
Alegre/RS. Relato de arrombamento da porta de acesso à agência. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Laudo  de  perícia  criminal  do  local  dos  fatos  e  laudo
papiloscópico.  Ausência  de  imagens  de  circuito  interno  de  segurança  e  de  testemunha.
Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-
la. Homologação do arquivamento.

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

302. Processo: 1.29.000.000686/2017-11 Voto: 4176/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade ideológica.
Manifestação na Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando que empresas mercantis 'pareciam
ser de fachada',  pois apresentavam endereços falsos, e havia incompatibilidade entre a razão
social e a atividade econômica registrada por elas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Narrativa  genérica.  Diligências.  Ausência  de  elementos  mínimos  que  apontem  a
ocorrência de delitos. Homologação de arquivamento com as ressalvas prevista do no art. 18 do
CPP.

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

303. Processo: 1.29.000.001072/2017-57 Voto: 4172/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando
irregularidades  cometidas  por  determinada  rádio  comunitária  que  estaria  operando  além  do
alcance permitido pela legislação, bem como comercializando e divulgando publicidade de forma
irregular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Rádio que se encontra regularmente
registrada pela Agência Nacional de Telecomunicações " ANATEL. Carência de dados concretos
acerca de supostos ilícitos penais. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no
art. 18 do CPP.

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

304. Processo: 1.29.012.000026/2017-00 Voto: 4175/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Noticia de fato. Crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Autodeclaração racial supostamente
falsa para fins de acesso às vagas reservadas a candidatos negros, pardos ou indígenas perante
o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  Grande  do  Sul.  Revisão  de
arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de  critérios  fixos  para  determinação do
enquadramento racial. Subjetividade do conceito "raça". Declaração baseada na íntima convicção
do  indivíduo.  Ausência  de  comprovação  de  dolo  na  conduta.  Atipicidade.  Homologação  do
arquivamento.

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

305. Processo: 1.29.020.000041/2012-36 Voto: 4111/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime contra  a  ordem tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º).  Noticia  de
omissão de receitas de revenda de veículos usados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diligência. Informações de ausência de constituição definitiva do crédito fiscal em
análise,  em  razão  de  pendência  de  recurso  interposto  junto  ao  Conselho  Administrativo  de
Recursos Fiscais " CARF. Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal na
hipótese. Inexistência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento,
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com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo
Tribunal Federal.

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

306. Processo: 1.30.005.000166/2017-48 Voto: 4186/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de fato. Ofício do Ministério Público do Trabalho dando conta de suposta contratação de
trabalhadores através de recibo de pagamento autônomo por período superior a 5 anos. Suposto
crime de frustração de direitos trabalhistas (CP, art. 203) atribuídos a empregador. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Não há indícios de práticas que caracterizem o ilícito
penal elencado no art. 203 do CP. Irregularidades referentes à legislação trabalhista. Meros ilícitos
trabalhistas. Homologação do arquivamento.

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

307. Processo: 1.31.001.000256/2016-51 Voto: 4179/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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$ 7.703,19 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

308. Processo: 1.32.000.000352/2017-52 Voto: 4137/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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 28/02/2017, no município de Boa Vista/RR. Relato de que
um indivíduo não identificado teria furtado uma bicicleta de propriedade e à serviço da EBCT e,
posteriormente, a abandonado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Despacho
da DPF registrando a ocorrência como furto de uso. Laudo de Exame Pericial consignando não ter
havido danos ao veículo. Restituição do veículo à EBCT. Crime não configurado. Atipicidade na
conduta perpetrada. Homologação do arquivamento.

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

309. Processo: 1.33.008.000204/2017-21 Voto: 4140/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330) e ato de improbidade
improbidade  administrativa  (art.  11,  II,  da  Lei  8.429/92).  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.  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). Participaram
da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá.

310. Processo: 1.33.016.000067/2014-82 Voto: 4114/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO DO SUL-SC

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Crimes  de  ameaça  (CP,  art.  147).  Relato  de  ameaças
proferidas  pelos  irmãos  da  noticiante,  contra  ela  e  sua  família,  todos  indígenas.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Noticia que foi levada anteriormente a Polícia
Civil,  a  qual  deu  origem  a  Termo  Circunstanciado  que  foi  arquivado  em  virtude  do  não
comparecimento das vítimas para representar contra os investigados. Fatos ocorridos no ano de
2014.  Relatório  técnico  elaborado  pela  Assessoria  Pericial  da  Procuradoria  da  República  em
Santa Catarina, apontou a presença de rusgas históricas entre as famílias envoltas no conflito,
sustentando que "as denuncias não poderiam ser resolvidas fora da organização Xokleng, pois
são "pessoais", "delicadas" e "pretéritas"". Ausência de fato novo trazido pelos noticiantes após o
arquivamento do procedimento em âmbito estadual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

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

311. Processo: 1.34.021.000165/2016-75 Voto: 4077/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto tentado (CP, art. 155,§ 4º, inciso II, cc. o art. 14. inc. II)
praticado em desfavor da Caixa Econômica Federal. Relato de que indivíduos não identificados,
mediante escalda, invadiram o quintal uma agência da CEF e reviraram o armário no qual ficam
armazenados  os  materiais  de  limpeza,  mas  nada  foi  efetivamente  levado.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Inexistência de elementos mínimos da
autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com
as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo
Tribunal Federal.

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

312. Processo: 1.34.043.000195/2016-23 Voto: 4104/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Denuncia anonima
relatando que dois trabalhadores estariam recebendo indevidamente seguro-desemprego, já que
empregados de sociedade empresária. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ofício
encaminhado a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego solicitando a
realização  de  fiscalização  na  empresa  denunciada.  Em resposta,  foi  informado  que  eventual
fiscalização na empresa seria infrutífera, tendo em vista à época na qual os dois empregados
teriam prestado serviços a empresa citada, nos anos de 2014 e 2015. Ausência de materialidade
delitiva. Homologação do arquivamento.

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

313. Processo: 1.35.000.002108/2016-31 Voto: 4134/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ausência de repasse de valores descontados em
folha de pagamento de servidores do município de Aracaju/SE para quitação de empréstimos
consignados por eles contraídos. Eventual prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Informação da Caixa Econômica Federal
dando conta da regularidade dos pagamentos. Apropriação indébita de valores de terceiros não
configurada. Mero atraso nos repasses, já regularizados. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

314. Processo: 1.15.000.003083/2016-86 Voto: 4089/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes previstos no art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal ou crime contra
o  consumidor  (CDC,  art.  66  e  67).  Fazer  propaganda  de  produtos  sem registro  na  Agência
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Nacional de Vigilância Sanitária " ANVISA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Ausência 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  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a)  relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

315. Processo: JFRJ/SJM-2016.51.01.502862-2-INQ Voto: 4107/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
SÃO JOÃO DE MERITI

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  PRECONCEITO  (LEI  7.716/89,  art.  20).
MENSAGEM VEICULADA EM BLOG CONTENDO MENSAGENS COM O FIM DE PRATICAR,
INDUZIR  OU  INCITAR  O  PRECONCEITO  CONTRA  RELIGIÃO  ISLÂMICA.  CONFLITO
NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  INSTALADO  ENTRE  MEMBROS  DO  MPF.  REMESSA DOS
AUTOS A 2ª CCR/MPF. APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CPP. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA
REPÚBLICA  SUSCITADO  (PR/RJ)  PARA  PROSSEGUIR  NO  FEITO.  1.  Inquérito  Policial
inicialmente instaurado pela Polícia Federal  do Estado do Paraná, por meio de requisição do
Ministério  Público  Federal,  visando  apurar  suposta  prática  do  crime  de  preconceito  (Lei  nº
7.716/89, art. 20), consistente na veiculação por meio de um blog contendo mensagens com o fim
de praticar, induzir ou incitar o preconceito contra a religião islâmica. 2. Após apuração que os IP's
de criação do blog e do perfil são vinculados ao Estado do Rio de Janeiro/RJ, ainda em 2007, o
MPF postulou o declínio de competência para uma das Varas Federais da Subseção Judiciária do
Rio de Janeiro/RJ.  3.  Realizadas consultas aos IP's  em sites via  internet,  tanto  pela 6ª Vara
Federal/RJ  quanto  pelo  MPF/RJ,  verificou-se  as  localizações  dos  IP's  na  cidade  de
Queimados/RJ,  manifestando-se pelo  declínio  de competência.  Para maior  certeza  acerca  do
local onde teria sido praticado o fato sob investigação, afastado o sigilo de dados telemáticos, a
concessionária  de  serviços  públicos  informou  não  possuir  os  referidos  dados  cadastrais,  por
guardá-los apenas pelo período de três anos. Pelo Juízo da 6ª Vara Federal Criminal do Rio de
Janeiro foi então acolhida promoção ministerial e declinado do feito a uma das Varas Federais da
Subseção de São João do Meriti/RJ. 4. Examinando os autos, o membro suscitante entendeu ser
o declínio prematuro, por não vislumbrar a competência da Subseção Judiciária de São João do
Miriti/RJ para processar e julgar o feito, por não haver nos autos, indicação precisa do local em
que o crime foi  praticado. Isso porque o resultado de novas pesquisas realizadas por aquele
Órgão ministerial apontaram que os endereços de IP's localizavam-se no município do Rio de
Janeiro/RJ. 5. O magistrado federal, sob o fundamento de não haver exercício de jurisdição em
sede de inquérito policial e considerando que tanto o MPF do Rio de Janeiro quanto o MPF de
São João do Meriti negaram sua atribuição para atuar no presente inquérito policial determinou o
envio dos autos a 2ª CCR do MPF para decisão quanto ao conflito negativo de atribuições. 6.
Hipótese examinada que versa sobre legítimo conflito de atribuições entre Membros do MPF, pelo
que se conhece da presente remessa. 7. No mérito, razão assiste ao Procurador suscitante. 8. O
art. 70, caput, do CPP 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.". 9. Na hipótese em apreço, deve-se considerar que tanto as pesquisas realizadas pela
Secretaria  do Juizo da 6ª Vara Federal  quanto o Relatório  Técnico produzido pelo  suscitado,
referentes à pesquisa de domínio, concordam quanto à imprecisão dos dados obtidos por meio
das consultas realizadas, "em razão do caráter dinâmico dos IP's, sendo corriqueira a indicação
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da localidade onde está situada a empresa provedora do acesso à internet, e não exatamente do
endereço do assinante que utilizou o IP em uma data e hora exatas." 10. Afere-se disso que não
há nos autos indicação precisa do local em que o crime foi praticado, pois a Concessionária de
Serviço Público não possui os dados cadastrais dos IP's no período solicitado, restando somente
as pesquisas realizadas por meio de sites que oferecem serviços de geolocalizações que se
mostraram imprecisas quanto à localização em Queimados/RJ. Ademais, como bem assentado
pelo Procurador suscitante, ainda não houve diligências no sentido de determinar os responsáveis
pelos e-mails vinculados ao blog, o que poderia levar a um maior juízo de certeza quanto ao local
onde o crime fora cometido. 11. Com isso, o declínio de atribuição é prematuro, tendo em vista
que  não  há  nos  autos,  dados  seguros  quanto  à  localização  exata  dos  acessos  ao  blog.
Precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (CC  107.938/RS,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,
TERCEIRA SEÇÃO,  julgado  em  27/10/2010,  DJe  08/11/2010).  12.  Conhecimento  do  conflito
negativo de atribuição. Atribuição do Procurador suscitado, atuante na PR/RJ, para prosseguir no
feito.

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

316. Processo: JF/PMS-0004123-45.2016.4.01.3806-
INQ

Voto: 4235/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PATOS DE MINAS/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL.
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ART. 28).
COMPETÊNCIA ELEITORAL. INSISTÊNCIA NO DECLÍNIO. 1. Inquérito policial instaurado para
apurar a suposta prática do crime descrito no art. 350 do Código Eleitoral, tendo em vista que
particular teria alterado seu domicílio eleitoral mediante apresentação de declaração falsa. 2. O il.
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Eleitoral. 3. O MM. Juiz Federal discordou da manifestação ministerial por entender que a conduta
melhor se amolda ao crime descrito no art. 299 c/c art. 304 do CP, uma vez que inexiste indícios
de que o ato tenha sido perpetrado com o intuito de se obter vantagem eleitoral. 4. Existência de
indícios  da  finalidade  eleitoral  associada  à  falsidade  ideológica  em  questão.  Extrai-se  do
depoimento prestado pelo investigado à Polícia Civil  de Minas Gerais que o documento falso
utilizado perante a Justiça Eleitoral (comprovante de endereço) teria sido adquirido através de um
candidato  a  prefeito,  pessoa  diretamente  interessada  nas  eleições.  5.  Os  elementos  iniciais
indicam a possível ocorrência da figura típica especial do art. 350 do Código Eleitoral, devendo o
presente inquérito tramitar no âmbito da Justiça Eleitoral. 6. Insistência no declínio.

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

317. Processo: JFRJ/SJM-0500577-
60.2016.4.02.5110-INQ

Voto: 4196/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
SÃO JOÃO DE MERITI

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

Ementa: Inquérito Policial. 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°  33  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
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declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

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

Voto: 4229/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO.  TRANSFERÊNCIA  ILÍCITA  DE  VALORES
ENVOLVENDO CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.  FIXAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM  SOROCABA.  LOCAL  ONDE  A VÍTIMA POSSUÍA A
CONTA  BANCÁRIA.  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
IMPUGNADA. REMESSA DOS AUTOS AO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF. 1. Trata-se de
ação penal ajuizada em razão da prática do crime de estelionato, uma vez que duas pessoas,
uma delas ainda não identificada, teriam obtido vantagem indevida, no valor de R$ 3.000,00, em
prejuízo de correntista  da Caixa Econômica Federal.  2.  Consta dos autos que o valor  obtido
ilicitamente foi transferido da conta da vítima, mantida na agência da CEF situada em Boituva/SP,
para a conta bancária da ré, localizada na agência da CEF em Jandira/SP. 3. O il. Procurador da
República oficiante  solicitou judicialmente o encaminhamento dos autos à Justiça Federal  em
Barueri/SP, por entender que "foi na conta bancária mantida junto à agência da Caixa Econômica
Federal, localizada na cidade de Jandira, SP (fl. 35), que a vantagem indevida (R$ 3.000,00 " três
mil reais) tornou-se disponível para a acusada". 4. O MM. Juiz Federal, por sua vez, discordou da
manifestação ministerial, aduzindo que a consumação do crime ocorreu na agência de Boituva,
tendo  em  vista  que  foi  nesse  local  que  os  autores  se  aproveitaram  da  vítima  e  fizeram  a
transferência dos valores. 5. Na 671ª Sessão Ordinária, realizada em 13/02/2017, a 2ª Câmara de
Coordenação  e  Revisão  deliberou,  à  unanimidade,  pela  fixação  da  atribuição  da  PRM  de
Sorocaba/SP, aplicando-se ao caso entendimento firmado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o delito de estelionato consuma-se na localidade da agência onde a vítima possuía
a conta bancária. 6. Cientificado da decisão, o Procurador da República oficiante interpôs recurso,
alegando, em síntese, que o entendimento atualmente adotado no âmbito do STJ está incorreto, e
o  MPF  tem  a  oportunidade  para,  convencido  do  erro,  tentar  modificá-lo.  7.  Manutenção  da
deliberação deste Colegiado exarada na 671ª Sessão de Revisão. Encaminhamento dos autos ao
Conselho Institucional do MPF.

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

319. Processo: JF/CE-0000941-25.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 4192/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  273,  §1°-B,  I,  do  CP.  Suposta
comercialização de medicamentos estrangeiros sem registro na ANVISA, por meio dos Correios.
Apreensão da correspondência no dia 28/06/2012. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Após diversas  diligências,  não foi  possível  colher  elementos  mínimos de  autoria  delitiva.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

320. Processo: JF/CE-0001009-77.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 4238/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
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DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. CHEQUE CLONADO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO JÁ HOMOLOGADA POR
ESTA 2ª  CÂMARA DE  COORDENAÇÃO  E  REVISÃO.  DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA.
RECURSO.  AUSÊNCIA  DE  LEGITIMIDADE.  PROCEDIMENTO  ARQUIVADO.  NÃO
CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar o crime descrito no
art. 171, § 3º, do CP, tendo em vista a informação da Caixa Econômica Federal de suposta fraude
na emissão de cheque, no valor  de R$ 1.300,00,  descontado da conta de um correntista da
empresa pública federal. 2. A il. Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento do
feito, haja vista a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva. 3. Por decisão unânime, este
Colegiado, acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora, homologou o arquivamento,
nos termos do Voto nº 8578/2016, proferido na 668ª Sessão Ordinária, realizada em 12/12/2016.
4. Devolvidos os autos à origem, o MPF os encaminhou à Justiça Federal, para providenciar seu
arquivamento  físico,  tendo  a  MM.  Juíza  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, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

321. Processo: JF/CE-0004296-77.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 3967/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. PRÁTICA DO CRIME DE FURTO. CP, ART. 155 §4º, II. FURTO DE ARMA
DE  FOGO  PERPETRADO  NO  INTERIOR  DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERA.
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 E SUA AUTORIA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para
apurar a prática do crime previsto no artigo 155, §4º, II, do Código Penal, em razão do furto de
armas de  fogo e acessórios,  perpetrado  no interior  da  agência  da Caixa  Econômica Federal
(CEF), localizada na cidade de Redenção/CE, no dia 23.05.2013. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do inquérito embasado na inviabilidade de identificação dos
responsáveis pela autoria do delito. 3. O Juízo da 31ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará
discordou  da  manifestação  do  Procurador  da  República  por  constar  nos  autos  possíveis
diligências investigatórias a serem realizadas, que podem melhor esclarecer os fatos e possibilitar
a identificação da autoria delitiva. 4. A promoção de arquivamento de procedimentos criminais
deve  ser  acolhida  somente  por  ausência  de  elementos  mínimos que  indiquem a  autoria  e  a
materialidade delitiva ou ainda por inexistência de crime. Não é, contudo, a situação descrita no
apuratório. 5. Como ressaltado na decisão que determinou a remessa dos autos a este Colegiado,
constam  nos  autos  elementos  suficientes  a  suscitarem a  continuidade  das  investigações.  6.
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Arquivamento  prematuro.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

322. Processo: JF/CE-0005495-76.2012.4.05.8100-
INQ

Voto: 4240/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA.  USO  DE
DOCUMENTOS IDEOLOGICAMENTE FALSOS EM DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA.
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  JÁ  HOMOLOGADA  POR  ESTA  2ª  CÂMARA  DE
COORDENAÇÃO E REVISÃO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. RECURSO. AUSÊNCIA DE
LEGITIMIDADE.  PROCEDIMENTO  ARQUIVADO.  NÃO  CONHECIMENTO  DA REMESSA.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta venda de documentos ideologicamente falsos
para utilização em declarações de imposto de renda. 2. O il. Procurador da República oficiante
requereu o arquivamento do feito, haja vista a informação da Receita de que todas as declarações
que  seriam  vinculadas  aos  documentos  fraudulentos  já  se  encontravam  alcançadas  pela
decadência tributária, aplicando-se ao caso a Súmula Vinculante 24. 3. Por decisão unânime, este
Colegiado, acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador, homologou o arquivamento,
nos termos do Voto nº 400/2017, proferido na 670ª Sessão Ordinária, realizada em 30/01/2017. 4.
Devolvidos os autos à origem, o MPF os encaminhou à Justiça Federal, para providenciar seu
arquivamento físico, tendo o MM. 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, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

323. Processo: JF/PR/CAS-5007613-
12.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4226/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV).  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento
investigatório  instaurado  para  apurar  06  (seis)  casos  de  possíveis  crimes  de  descaminho,
tipificado no art. 334 do Código Penal, tendo em vista o ingresso no país de produtos de origem
estrangeira desacompanhados da documentação necessária que comprovasse a regularidade da
importação. 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,
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considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3. O MM.
Juiz  Federal  discordou  das  razões  ministeriais  em  relação  a  quatro  dos  seis  investigados,
remetendo os  autos  a  esta  2ª  CCR/MPF.  4.  Conforme o  Enunciado  nº  49  da  2ª  CCR/MPF:
"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. Em relação a dois investigados, o valor dos tributos iludidos é superior
ao parâmetro fixado para a aplicação do princípio da insignificância (R$ 10.000,00). Quanto a
outros  dois,  há  notícia  de  reiteração  da  prática  delitiva  por  parte  deles  (registro  de  outros
procedimentos administrativos,  em virtude de infração de mesma natureza,  nos últimos cinco
anos). 6. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

324. Processo: JF/PR/CUR-5005790-
81.2017.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3851/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA  (LEI  Nº
8.137/90, ART. 2º, II). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV).  VALOR  DO  TRIBUTO  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. 2º, II), em decorrência do empregador ter deixado
de recolher parte do IRRF sobre o rendimento do trabalhador, no período de janeiro, março, abril,
julho  e  setembro  a  dezembro  de  2014.  2.  O Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento com base no princípio da insignificância, considerando que o valor total evadido (R$
15.501,07) 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, isso sem contar 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 por ocasião da inscrição desse crédito na dívida ativa.
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).  7.  Não  homologação  do  arquivamento.  Designação  de  outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

325. Processo: JF/PR/CUR-5032680-
62.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 3801/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, I).
MPF:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. CPP, ART. 28. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N° 19 DA 2ª
CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível
crime previsto no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90, praticado pelo contribuinte que no ano-calendário
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de 2010 teria declarado deduções dos seus rendimentos tributáveis sem a devida comprovação.
2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, tendo em vista que
os créditos tributários encontram-se com a exigibilidade suspensa em razão de parcelamentos
regulares junto à Secretaria da Receita Federal e à Procuradoria da Fazenda Nacional. 3. O MM.
Juiz Federal nos casos de parcelamento do débito tributário, entende ser o caso de suspensão da
investigação e não de seu arquivamento. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do
CPP. 5. A Lei nº 12.382/11 acrescentou o § 1º ao art. 83 da Lei n° 9.430/1996, que estabelece: "Na
hipótese de concessão de parcelamento do crédito  tributário,  a representação fiscal  para fins
penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou
jurídica do parcelamento."  6.  Desse modo, havendo a rescisão do parcelamento tributário,  de
acordo com o § 1º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, a Receita Federal encontra-se obrigada a fazer
a comunicação ao Ministério Público para o prosseguimento da persecução penal. 7. Aplicação do
Enunciado nº 19 da 2ª CCR. 8. Insistência no arquivamento.

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

326. Processo: JFRS/SLI-5000613-
46.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 4224/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE ARMA DE PRESSÃO E MUNIÇÃO. PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO: 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. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
suposta prática do crime previsto no art. 334-A do CP, tendo em vista a apreensão realizada pela
Receita Federal, no dia 11/10/2014, na BR-158, Km 565, de 1 (uma) arma de ar comprimido e 2
(duas) caixas de munições para arma de pressão, de origem e procedência estrangeira,  sem
documentação legal. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito
com base no princípio da insignificância, aduzindo que as mercadorias perfazem o valor de R$
122,76 (cento e vinte e dois reais e setenta e seis centavos) e os impostos incidentes a quantia de
R$ 61,38 (sessenta e um reais e trinto e oito centavos). 3. O MM. Juiz Federal 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 uma arma de pressão e munições, 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 (AgRg no REsp 1479836/RS, Quinta Turma, DJe 24/08/2016) e
desta  2ª  CCR  (Procedimento  nº  5003259-29.2016.4.04.7106,  677ª  Sessão  Ordinária,  de
15/05/2017, unânime). 7. Não homologação do arquivamento 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 de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

327. Processo: JFRS/SLI-5000920-
63.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4158/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
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SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). TRIBUTOS NÃO
RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALORES  INFERIORES  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Representação  criminal
instaurada para apurar o crime de descaminho (CP, artigo 334). 2. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da insignificância ao caso. 3.
Discordância do Juiz Federal, que entendeu inaplicável o princípio da insignificância quando da
existência de reiteração delitiva. 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 um dos investigados possui 6 (seis) reiterações delitivas e outros dois possuem 5 (cinco)
reiterações delitivas cada um nos últimos cinco anos. 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). Participaram da votação o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

328. Processo: JFRS/SLI-5003491-
41.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 4236/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de falso testemunho (CP, art.
342) perante a Vara do Trabalho de São Gabriel/RS. Testemunha teria faltado com a verdade
acerca da jornada de trabalho da reclamante. Promoção de arquivamento fundada na ausência de
prova quanto a materialidade delitiva. Discordância do MM. Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. A simples divergência verificada entre o depoimento e as
provas documentais é insuficiente para caracterizar o delito de falso testemunho. Entendimento de
que,  para  a  configuração  do  crime  em questão,  é  necessário  que  haja  divergência  entre  a
declaração  da testemunha e  o  que  ela  efetivamente  sabe  sobre  os  fatos,  o  que  não restou
demonstrado  nos  autos.  Ademais,  o  depoimento  em nada  influenciou  na  decisão  da  causa.
Ausência  de  indícios  mínimos  de  má-fé  ou  vontade  livre  e  consciente  de  ludibriar  o  juízo.
Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.29.003.000485/2015-22, 631ª Sessão de Revisão, de
26/10/2015, unânime. Insistência no arquivamento.

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

329. Processo: JFRS/SLI-5003928-
82.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 3815/2017 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: 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$ 630,54. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito
com base no princípio da insignificância. 3. O MM. Juiz Federal discordou das razões expendidas
pelo  órgão  ministerial  por  entender,  no caso,  inaplicável  o  princípio  da  insignificância,  ante  a
reiteração  da  conduta  delitiva.  4.  Notícia  de  reiteração  da  prática  delitiva  (registro  de  outro
procedimento administrativo, em virtude de infração de mesma natureza, 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). Participaram da votação o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

330. Processo: JFRS/SLI-5004000-
69.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 3854/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros de origem
estrangeira. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Aplicação do art.
28  do  CPP c/c  art.  62,  IV  da  LC 75/93.  Conforme a  Orientação  nº  25/2016 da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que
se  adéquem ao  contrabando  de  cigarros,  quando a  quantidade  apreendida  não  superar  153
(cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja
pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,  ressalvada  a
reiteração de condutas que cobra a persecução penal". No presente caso, foram apreendidos 140
(cento e quarenta) maços de cigarros de origem estrangeira, o que, excepcionalmente, impõe
reconhecer  como  insignificante  a  conduta  investigada.  Ausência  de  reiteração  da  conduta.
Insistência no arquivamento.

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

331. Processo: JFRS/SLI-5004072-
56.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 3826/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

332. Processo: JF/SINOP-0003047-
47.2015.4.01.3603-INQ

Voto: 4237/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE SINOP

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes descritos nos arts. 297, § 4º,
e 337-A do CP. A il.  Procuradora da República oficiante entendeu pela absorção do delito de
omissão de anotação em CTPS pelo crime de sonegação de contribuição previdenciária. Após,
promoveu o arquivamento,  ante  a inexistência de crédito  tributário  definitivamente constituído.
Discordância do MM. Juiz Federal somente em relação ao crime de falsidade documental, por
entender  que  o  falso  não  exauriu  sua  potencialidade  lesiva  no  crime  de  sonegação  fiscal.
Aplicação do art.  28 do CPP c/c  art.  62,  IV,  da LC nº 75/93.  Nos autos do Procedimento nº
1.25.000.000894/2013-36, o Conselho Institucional do MPF, reformando decisão proferida pela 2ª
CCR, em caso análogo, entendeu pela absorção do crime previsto no art. 297, § 4º, do Código
Penal pelo crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A). Essa posição,
inclusive, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no AREsp 386.863/MG, Sexta Turma, DJe 26/08/2015). Insistência no arquivamento.

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

333. Processo: JF-SOR-0000169-72.2017.4.03.6110-
INQ

Voto: 4232/2017 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 majorado (CP, art.  171,  § 3º).
Suposto  recebimento  indevido  de  benefício  do  Programa  Bolsa  Família.  Eventual  não
preenchimento de requisito de natureza econômica (renda familiar per capita seria superior ao
limite legal). Promoção de arquivamento com base na atipicidade da conduta. Discordância do
Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Após diligências, não
restou  comprovada  a  existência  de  fraude.  Ausência  de  elementos  que  indiquem  que  a
investigada  prestou  informações  falsas  ou  omitiu  fatos  para  o  recebimento  do  benefício.
Constatação de que se trata de família humilde, com recursos financeiros restritos. Materialidade
delitiva não evidenciada. Insistência no arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

334. Processo: JF-SOR-0004839-61.2014.4.03.6110-
INQ

Voto: 4214/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Possível  fraude  na
concessão e  recebimento  de  valores  provenientes  do  Programa Bolsa  Família,  em razão  de
supostas inconsistências cadastrais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Após
diligências,  não  foram  constatados  indícios  de  fraude  na  obtenção  dos  benefícios.  Famílias
beneficiadas  de  origem  humilde.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

335. Processo: PR/SP-3404.2015.000346-9-INQ Voto: 3930/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º DA LEI N. 9.613/98). MPF:
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ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C LC N. 75/93, ART.
62-IV). PREMATURIDADE DO ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  1.  Trata-se  de  inquérito  policial
instaurado para apurar a ocorrência do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/98),
tendo em vista o relatório de inteligência financeira do COAF relatando Operações financeiras
realizadas no Brasil e no exterior com o possível objetivo de ocultar valores de origem criminosa.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que não há justa
causa  para  a  persecução  penal  pela  prática  de  "lavagem"  de  dinheiro  e/ou  outro  delito,
considerando que "embora haja clara discrepância entre os valores movimentados supracitados e
aqueles auferidos coma renda pelo investigado e sua família,  não se logrou apontar eventual
origem criminosa do montante movimentado". 3. O Juiz Federal, por sua vez, entendeu prematura
a conclusão do membro do MPF, pois as investigações ainda pendem de importantes diligências a
serem realizadas, em virtude da noticiada realização de transferências internacionais nas quais
não  se  justifica  a  origem  dos  fundos  envolvidos  ou  que  se  mostrem  compatíveis  com  a
capacidade econômico-financeira ou com o perfil do titular, havendo a possibilidade da existência
de  crimes  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional.  Remessa  dos  autos  à  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal. 4. Necessário o
prosseguimento das diligências no sentido de apurar as movimentações atípicas detectadas no
RIF, para que se possa afastar, com segurança, a possível prática de crimes contra o sistema
financeiro  nacional.  5.  Arquivamento  prematuro.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

336. Processo: DPF/PE-00897/2012-INQ Voto: 4242/2017 Origem: GABPRM2-ANRLS - 
ANTONIO NILO RAYOL LOBO 
SEGUNDO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  ESTELIONATO  EM  DESFAVOR  DE
PARTICULARES MEDIANTE O USO DE DOCUMENTOS FALSOS PERANTE A JUSTIÇA DO
TRABALHO.  REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº  33  DA 2ª  CCR).
INTERESSE FEDERAL CONFIGURADO.  NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial
instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de uso de documento falso e estelionato,
uma vez que ex-estagiário de Direito teria falsificado a assinatura de advogado em procurações
judiciais e em reclamações trabalhistas ajuizadas perante a 2ª Vara do Trabalho de Ipojuca/PE,
bem  como  ludibriado  particulares  (trabalhadores  e  empregadora)  mediante  recebimento  de
contrapartida financeira  em razão da realização de serviços advocatícios que não poderia ter
prestado por não possuir habilitação técnica para tanto. 2. O il. Procurador da República oficiante
promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, com amparo na ausência de
interesse  federal  no feito,  visto  que  o prejuízo  teria  sido  suportado somente por  particulares,
aduzindo  que  o  falso  praticado  perante  a  Justiça  do  Trabalho  não  possui  qualquer  outra
potencialidade lesiva que não a obtenção de dano em detrimento dos clientes, razão pela qual o
crime do art.  304 resta  absorvido pelo  delito  do art.  171 do CP.  3.  Em que pese o prejuízo
patrimonial  tenha  recaído  sobre  particulares,  o  serviço  federal  foi  atingido  negativamente,
restando caracterizado  o  respectivo  interesse,  visto  que  o investigado  fez uso  da  Justiça  do
Trabalho para obtenção de vantagem financeira ilícita. 4. Os fatos narrados configuram crimes
autônomos (uso de documentos falsos e estelionato) em detrimento de particulares e da Justiça
do Trabalho, devendo o caso ser julgado pela Justiça Federal, haja vista o teor da Súmula 122 do
STJ. 5. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do MPF para
prosseguir na persecução penal.

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

337. Processo: SR/DPF/PA-00527/2016-INQ Voto: 4243/2017 Origem: GABPR3-PMC - PATRICK 
MENEZES COLARES

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FURTO (CP, ART. 155). SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA
QUE ESTAVA DEPOSITADA EM POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA DEFERAL. REVISÃO DE
DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  (ENUNCIADO  N°  33  DA  2ª  CCR).  OFENSA  A  SERVIÇO
PRESTADO PELA UNIÃO. COMPETÊNCIA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime de furto (CP, art. 155), em razão
da  comunicação  de  que,  no  dia  12/08/2016,  particular  teria  furtado  uma motocicleta  que  se
encontrava apreendida e depositada no posto da Polícia Rodoviária Federal em Ananindeua/PA.
2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual, tendo em vista que o bem não pertence à União. 3. A conduta investigada afeta serviço
prestado pela União, uma vez que o veículo encontrava-se sob a guarda e depósito da Polícia
Rodoviária Federal. Precedente do STJ (CC 117.463/RJ, Terceira Seção, DJe 17/03/2015). 4. Não
homologação do declínio e designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução
penal.

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

338. Processo: 1.34.001.003490/2017-17 Voto: 4116/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Ressalvando  o  ponto  de  vista  pessoal,  já  reiteradamente
manifestado de que o crime do art.  203 do CP é da atribuição do Ministério Público Federal
somente quando demonstrada lesão a direito dos trabalhadores coletivamente considerados ou à
organização  geral  do  trabalho  (e.g.,  processo  nº  1.30.001.003963/2015-55,  640ª  Sessão,  de
04/04/2016), acompanho o entendimento majoritário dos membros da 2ª Câmara de Coordenação
e Revisão segundo o precedente nº 1.13.000.000418/2016-89, da 655ª Sessão de Revisão, de
08/08/2016.  Não homologação do  declínio  de  atribuições  e  designação de  outro  membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

339. Processo: DPF/CE/JN-00181/2016-INQ Voto: 4231/2017 Origem: GABPRM2-RRR - RAFAEL
RIBEIRO RAYOL

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática de agiotagem no município de Brejo Santo/CE. Possível crime
contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 4º, alínea "a"). Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  n°  33  da  2ª  CCR).  Ausência  de  indícios  de  crime  contra  o  Sistema  Financeiro
Nacional. Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades.  Carência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação  do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

340. Processo: SR/DPF/MG-00279/2016-INQ Voto: 4198/2017 Origem: GABPR17-FPBN - FELIPE 
PEIXOTO BRAGA NETTO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de furto (CP, art. 155) contra agência da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos " EBCT franqueada para realização de serviços de Banco Postal para o
Banco  do  Brasil.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  33  da  2ª  CCR).  A
responsabilidade por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou destruição de bens cedidos pelos
Correios  é  do  banco  franqueado.  Não  restou  configurado,  no  caso,  real  prejuízo  à  empresa
pública federal.  Incidência da Súmula nº 42 do STJ. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedentes  do  STJ  (CC  145.800/TO,  Terceira  Seção,  DJe  25/04/2016)  e  desta  2ª  CCR
(Procedimento nº 1.27.001.000259/2017-06, 676ª Sessão de Revisão, 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). Participaram da votação o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

341. Processo: 1.00.000.006305/2017-26 Voto: 4199/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento instaurado a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando que uma boate no município de Naviraí/MS não estaria seguindo normas
de segurança para o funcionamento, bem como menores de idade estariam consumindo bebidas
alcoólicas no local. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência
de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias ou empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

342. Processo: 1.12.000.000376/2017-02 Voto: 3940/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Crime de uso  de documento  público falsificado  (CP,  art.  304).  Utilização  de
certidão de regularidade previdenciária contrafeita, perante o Tribunal de Justiça do Estado do
Amapá, por ocasião do recebimento de valores no bojo de contrato administrativo. Revisão de
declínio  de atribuições (Enunciado  nº  33 da 2ª  CCR).  Ausência  de  elementos  de informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Súmula
546 do STJ: "A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada
em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a
qualificação do órgão expedidor." Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

343. Processo: 1.13.000.000423/2017-72 Voto: 4195/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 261 do CP (atentado contra a segurança
da  navegação).  Comunicação  de  que  embarcação  realizou  viagem  com  11  passageiros
excedentes. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Embarcação de cunho regional,
com finalidade  exclusiva  de  navegação  interior.  Inexistência  de  prejuízo  a  bens,  serviços  ou
interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução penal.  Precedente  2ª  CCR (Voto  n°  2829/2017,  Procedimento  n°
1.13.000.000421/2017-83, 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). Participaram da votação o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

344. Processo: 1.14.003.000106/2017-99 Voto: 4149/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de esbulho possessório (CP, art. 161, §1º, II), em detrimento de
beneficiários  dos  lotes  do  assentamento  do  INCRA  em  Angical/BA.  Revisão  de  declínio
(Enunciado n° 32 " 2ª CCR). No caso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não é de
competência  da  Justiça  Federal  processar  e  julgar  esbulho  possessório  em  desfavor  de
assentados  do  INCRA,  eis  que  as  vítimas  seriam  as  pessoas  físicas  beneficiadas
(possuidores/proprietários) e não a autarquia federal, que, mesmo que tivesse a propriedade dos
bens, não teria tal direto real sob ameaça. Precedentes do STJ: (CC 121.147/PR, Rel. Ministra
Marilza Maynard (Des. conv. Do TJ/SE), Terceira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 13/03/2014);
(CC 121.150/PR, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Des. Comv. do TJ/PE), Terceira Seção,
julgado  em  04/02/2013,  DJe  20/02/2013).  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

345. Processo: 1.20.004.000142/2017-45 Voto: 4027/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao
Cidadão.  Possível  crime previsto  no  art.  217-A do  CP.  Narra  a  noticiante  que  indivíduo  teria
praticado atos libidinosos em sua filha menor de 14 anos. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR).  Não há nenhum indicativo de que o suposto crime tenha sido
cometido  em  meios  que  permitam  a  transnacionalidade  delitiva.  Ausência,  até  o  presente
momento, de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

346. Processo: 1.21.006.000033/2016-90 Voto: 4193/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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COXIM-MS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta ausência de repasse de valores descontados em
folha  de  pagamento  de  servidor  do  município  de  Coxim/MS  para  quitação  de  empréstimo
consignado por ele contraído perante instituição financeira privada. Eventual prática do crime de
apropriação indébita (CP, art. 168). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

347. Processo: 1.22.011.000062/2017-26 Voto: 4258/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
SETE LAGOAS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação acerca de fraude na escolha de delegado do
DCE "  Diretório Central  dos Estudantes da UNIFEMM " Centro Universitário de Sete Lagoas.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Entidade associativa privada dos
estudantes universitários.  Não ocorrendo,  com a infração penal,  prejuízo a  bens,  serviços ou
interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se
firma a competência da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério
Público  Federal  para  atuar  no  caso.  Inteligência  do  art.  109-IV  da  Constituição  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

348. Processo: 1.23.000.001054/2017-99 Voto: 4029/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Possível crime de prevaricação (CP, art. 319). Beneficiário de seguro defeso, deixou de receber o
seguro nos anos de 2011/ 2012 e 2015/2016, por ter se recusado a votar em candidato indicado
pelo presidente da Colônia de Pescadores. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da 2ª CCR). O impedimento do exercício do direito ao recebimento do benefício previdenciário
ocorreu por meio da recusa do Presidente da Colônica de Pescadores em renovar o cadastro do
manifestante na Associação, o que provocou a não emissão de um dos documentos necessários
para o recebimento do seguro defeso. Prejuízo suportado apenas pelo reclamante que não afetou
quaisquer  interesses  da  Autarquia  Previdenciária.  Inexistência  de  lesão  a  bens,  serviços  ou
interesse  da União  ou de suas autarquias ou  empresas  públicas.  Ausência  de elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

349. Processo: 1.23.000.003541/2016-13 Voto: 4194/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática dos crimes previstos no art. 273, § 1º c/c
§1°-B, I, do CP. Autuação da pessoa jurídica investigada por expor a venda medicamento sem
registro  na  ANVISA e  manter  em  depósito  medicamento  falsificado.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta
a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 126.223/SP,
Dje  15/05/2013;  CC  119.594/PR,  DJe  18/09/2012;  CC  122.740/PR,  DJe  30/08/2012;  CC
120.843/SP,  DJe  27/03/2012;  CC 104.842/PR,  DJe  01/02/2011.  Inexistência  de elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

350. Processo: 1.23.006.000151/2017-12 Voto: 4230/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  comunicando  possível  venda  de  bebida  alcoólica  nos  arredores  de  uma  escola
municipal, na zona rural de Capitão Poço/PA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias
ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

351. Processo: 1.25.000.001165/2017-21 Voto: 4233/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão. Eventual prática de crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Vídeos na internet
estariam  exibindo  disputas  automotivas  em  velocidades  superiores  a  200  km/h.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou
interesse  da União  ou de suas autarquias ou  empresas  públicas.  Ausência  de elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

352. Processo: 1.25.006.000278/2017-59 Voto: 4030/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime
de estelionato (CP, art. 171). E-mail enviado ao noticiante solicitando depósito de valores para
pagamento de suposta prestação de serviço em recuperação de crédito e aumento de Score de
pessoas físicas e jurídicas. 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
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interesse  da União  ou de suas autarquias ou  empresas  públicas.  Ausência  de elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

353. Processo: 1.25.011.000055/2017-12 Voto: 4253/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  armazenamento,  em um disco rígido externo,  de imagens contendo
cenas de abuso sexual contra uma criança. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da  2ª  CCR).  Não  há  indícios  de  que  as  imagens  tenham sido  compartilhadas  pela  internet.
Ausência  de  elementos  que  indiquem  a  transnacionalidade  da  conduta.  Inexistência,  até  o
momento, de informações capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

354. Processo: 1.27.003.000152/2017-30 Voto: 4213/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARNAIBA-PI

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Crime de uso  de documento  público falsificado  (CP,  art.  304).  Utilização  de
certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos a tributos federais e da dívida ativa da
União potencialmente falsa. Documento utilizado perante a Comissão Permanente de Licitação do
município de Piracuruca do Estado do Piauí. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33
da 2ª CCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Súmula 546 do STJ: "A competência para processar e
julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi
apresentado  o  documento  público,  não  importando  a  qualificação  do  órgão  expedidor."
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

355. Processo: 1.29.000.000974/2017-76 Voto: 4187/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão acerca de
irregularidades evidenciadas em hospital público do Estado do Rio Grande do Sul, consistente em
alterações indevidas nos registros de ponto eletrônico dos servidores, mediante fraude. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Unidade de saúde pertencente à rede
estadual. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

356. Processo: 1.30.001.001356/2017-12 Voto: 4110/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Suposto uso de conta bancária da
Caixa  Econômica  Federal  -  CEF  para  recebimento  de  depósitos  oriundos  de  fraude  (falso
sequestro). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Prejuízo suportado
apenas por particular. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

357. Processo: 1.30.001.001850/2017-87 Voto: 4117/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Noticia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando suposta pratica do crime de injúria entre particulares. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Noticia de fato que trata dos mesmos fatos narrados
em procedimento anterior declinado ao MPE. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse
da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

358. Processo: 1.30.001.002008/2017-62 Voto: 4234/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Manifestação apresentada perante a
Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Noticiante  suspeita  do envolvimento em fraude ao
receber créditos em conta bancária ao negociar títulos de clube privado. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição
ao Ministério  Público  Federal  para  atuar  no caso.  Inteligência  do art.  109-IV  da  Constituição
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

359. Processo: 1.34.001.002466/2017-52 Voto: 4228/2017 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 perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relato de que terceiro teria falsificado um cartão de crédito, utilizando-se do nome do
pai  do  noticiante,  e  estaria  fazendo  diversas  compras  pelo  Brasil.  Revisão  de  declínio  de
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atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Eventual  crime  de  estelionato  entre  particulares.
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). Participaram da votação o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

360. Processo: 1.34.001.002492/2017-81 Voto: 3944/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF/SP, em
que o comunicante relata a existência de um grupo no aplicativo Whatsapp, cujo objetivo seria o
de assassinar LGBT's. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 " 2ª CCR). Suposto crime não foi
praticado por meio da rede mundial  de computadores e sim em comunicação de mensagens
instantâneas entre um grupo de usuários sem alcance transnacional. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

361. Processo: 1.34.001.008375/2016-40 Voto: 4254/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  previsto  no  art.  273,  §  1º-B,  I,  do  CP.
Representantes legais de empresa privada teriam feito propaganda de produto sem registro na
ANVISA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios
de transnacionalidade da conduta a justificar a competência da Justiça Federal. Precedente do
STJ (CC 120843/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Terceira Seção. DJe de 27/03/2012). Inexistência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

362. Processo: 1.34.003.000139/2017-46 Voto: 4197/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir  de documentos enviados pelo Juízo da Vara do Trabalho de
Avaré/SP. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Particular teria cedido seu nome
para  realização  de  financiamento  de  veículo  junto  a  instituição  financeira  privada,  mas  para
beneficiar,  na  verdade,  terceiro  (real  proprietário  do  carro),  uma  vez  que  este  estaria  com
restrições creditícias. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Em que
pese o veículo ter sido penhorado em execução trabalhista e, após, ter sido retirado o bloqueio
em razão da procedência  dos embargos  de  terceiro,  não houve  qualquer  lesão  à Justiça  do
Trabalho. Eventual prejuízo suportado pelos credores à época do financiamento (2011), porém
não consta que quaisquer deles tenha alçada federal. Ausência, até o momento, de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

363. Processo: 1.34.012.000199/2017-50 Voto: 4252/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada via Sistema Cidadão, comunicando suposta prática
dos crimes de falsidade documental e de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98, art. 1º) por parte de
particulares. 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.  Ausência  de  elementos,  no
momento,  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação  do
declínio de atribuições.

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

364. Processo: 1.34.015.000644/2016-71 Voto: 4225/2017 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 autuada para apurar suposta invasão e construção de uma cerca em faixa de
terreno  de  domínio  de  empresa  concessionária  de  exploração  e  desenvolvimento  do  serviço
público de transporte ferroviário de carga na Malha Paulista. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). 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). Participaram da votação o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

365. Processo: DPF/CE/JN-00132/2014-INQ Voto: 3846/2017 Origem: GABPRM1-LMS - LIVIA 
MARIA DE SOUSA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de fraude processual (CP, art. 347). Nos autos da Ação
Penal  que  tramitou  na  25ª  Vara  da  Justiça  Federal  de  Iguatu/CE,  foram  juntados  registros
fotográficos  constando  possíveis  alterações  na  numeração  original  das  cisternas  situadas  no
Município de Tarrafas/CE, construídas com recursos de convênio firmado com o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
No decurso das investigações, verificou-se a numeração correta das cisternas. No relatório das
diligências (fls. 80/83) constatou-se que as cisternas que constam no CD de fotografias foram de
fato construídas e entregues, bem como as placas são originais e ainda se encontram no local.
Ação Penal que deu origem à investigação foi julgada improcedente considerando as fotos como
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provas aptas à formação do convencimento diante da confirmação da existência das cisternas no
local. Ausência de materialidade do crime. Homologação do arquivamento.

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

366. Processo: DPF/MS-0525/2014-INQ Voto: 4241/2017 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 teria ocultado a propriedade de veículo e dissimulado a origem de
dinheiro proveniente de crime por meio de empresa privada. 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). Participaram da votação o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

367. Processo: PRM-JND-3422.2016.000132-0-INQ Voto: 4067/2017 Origem: GABPRM1-JLPK - JOSE 
LUCAS PERRONI KALIL

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de contrabando (CP, art. 334-A). Possível reiteração da pratica de
contrabando de cigarro por investigado em outro procedimento. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Após diligencias,  constatou-se a inexistência  da mercadoria  supostamente
envolvida  no  referido  ilícito.  Ausência  de  indícios  relacionados  a  reiteração  do  crime  de
contrabando de cigarro. Ausência de elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir
uma investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

368. Processo: PRM/SJB-3424.2015.000075-3-INQ Voto: 4219/2017 Origem: GABPRM1-GRG - 
GUILHERME ROCHA GOPFERT

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I e IV). Cinco indivíduos
teriam  explodido  um caixa  eletrônico  da  Caixa  Econômica  Federal  no  município  de  Vargem
Grande do Sul/SP. Fato ocorrido no dia 03/04/2015. Subtração de R$ 222,00 (duzentos e vinte e
dois reais). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Identificação de apenas um dos
criminosos,  que acabou falecendo em razão da explosão. Inexistência de elementos mínimos
acerca dos demais envolvidos e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

369. Processo: SRPF-AP-00453/2016-INQ Voto: 4250/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 
JOAQUIM CABRAL DA COSTA 
NETO
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, II). Subtração de objetos
(acessórios) de veículos apreendidos e depositados no pátio da Superintendência Regional da
Polícia  Federal  no  Amapá.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Análise  das
imagens capitadas pelas câmeras não apontaram indícios mínimos de autoria delitiva. Infrutífera a
diligência para colhimento de impressões digitais nos veículos. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

370. Processo: 1.13.000.000024/2017-10 Voto: 3792/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento instaurado para suscitar a instauração de procedimento de expulsão de estrangeiro,
de nacionalidade nigeriana, condenado à pena de 22 anos de reclusão em regime fechado pela
prática dos crimes previstos no art.  33 da Lei  nº  11.343/2006 e art.  121 do CP.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Foram expedidos ofícios ao Ministério da Justiça, para
adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 68, parágrafo único da Lei nº 6.815/80, além
do Ministério Público Estadual, titular da ação penal, tramitando junto a 4ª Vara Especializada em
Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes e Secretaria de Cooperação Internacional, para que
tome ciência da presente Notícia de Fato e realize as medidas necessárias. Procedimento que
atingiu a finalidade. Perda do objeto. Homologação do arquivamento.

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

371. Processo: 1.14.001.000170/2017-90 Voto: 3939/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado.  (CP,  art.  171,  §3º).  Manifestação
apresentada ao MPF noticiando que atual companheira de beneficiário falecido ao habilitar-se
junto ao INSS requisitando pensão por morte, tomou conhecimento que a ex-companheira da qual
o beneficiário encontrava-se separado há muitos anos havia obtido a concessão do benefício em
primeiro lugar, prejudicando o direito da requerente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV).  O INSS instado a se manifestar,  informou que o requerimento da ex-companheira do
beneficiário  foi  concedido  ante  as  provas  necessárias  serem  apresentadas  devidamente.  No
entanto,  após  denúncia  formulada  perante  a  ouvidoria  do Órgão,  os  fatos  foram apurados e
constatado que não havia união estável entre a ex-companheira e o de cujus, sendo o benefício
suspenso  em  relação  a  ela.  Porém,  não  se  verificou  prejuízo  à  Previdência,  pois  houve  a
habilitação  do  filho  menor  que  possuía  direito  ao  benefício,  tornando  devido  os  pagamentos
efetuados.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

372. Processo: 1.14.009.000483/2016-97 Voto: 4212/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BOM JESUS DA LAPA
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do encaminhamento de acórdão do Tribunal de Contas da União,
no qual foram apontados pagamentos indevidos a uma policlínica, entidade privada, com recursos
do SUS, por procedimentos realizados e não comprovados, referentes ao período de 03/2003 a
03/2005. 1) Possível crime previsto no art. 171, § 3º, do CP. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Prescrição da pretensão punitiva, já que decorridos mais de 12 anos desde a data dos
fatos (CP, art. 109, III). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.
2) Quanto a possíveis atos de improbidade administrativa, como se trata de matéria afeta à 5ª
Câmara de Coordenação e Revisão, remetam-se os autos àquele Colegiado, em observância à
Resolução CSMPF nº 148, de 1º de abril de 2014, publicada em 24/04/2014.

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

373. Processo: 1.14.014.000046/2017-85 Voto: 4207/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ALAGOINHAS-BA

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

Ementa: Noticia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando suposto crime de tráfico de drogas no município em Catu/BA. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato que não trouxe elementos mínimos necessários
para  dar  ensejo  e  instruir  uma  investigação  criminal  responsável  e  útil.  Carência  de  dados
concretos acerca de suposto ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

374. Processo: 1.15.000.000197/2015-93 Voto: 4191/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária  (CP,  art.  168-A)  por  parte  de  ex-gestora  do  Fundo Municipal  de  Educação de
Caridade/CE  no  exercício  de  2008.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Informações da Receita Federal de que o referido município "não teve o ano calendário de 2008
auditado e que na presente data o período já se encontra atingido pelo instituto da decadência".
Materialidade delitiva não evidenciada. Insuficiência de elementos para aferição dos valores que
eventualmente deixaram de ser  repassados para a autarquia previdenciária.  Homologação do
arquivamento.

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

375. Processo: 1.15.002.000523/2016-23 Voto: 4216/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Procedimento  instaurado  para  apurar  possível  falsidade  de  atestado  médico  apresentado  por
testemunha perante o Juízo da 16ª Vara Federal  do Ceará.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Médica esclareceu todas as indagações e assegurou que o atestado fora
assinado por ela e que a testemunha de fato estava hospitalizada. Ausência de materialidade
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delitiva. Homologação do arquivamento.

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

376. Processo: 1.16.000.001273/2017-11 Voto: 4220/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  furto  (CP,  art.  155)  de  celular  funcional  pertencente  ao
Ministério da Fazenda durante voo de Manaus/AM a Brasília/DF. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Após diligências, não foi possível colher elementos mínimos de autoria delitiva.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que
não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas
provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

377. Processo: 1.16.000.001312/2017-71 Voto: 4182/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Sistema de vigilância do Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comercio
Exterior  ficou  inoperante  em  virtude  de  danos  causados  ao  sistema  de  monitoramento  de
imagens.  Revisão  do  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Laudo  pericial  constatou
resultado negativo para os confrontos papiloscópicos. Inexistência de elementos suficientes da
autoria  delitiva.  Ausência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

378. Processo: 1.17.000.000769/2017-21 Voto: 4217/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  comunicando  que,  no  período  de  20/09/1987  a  30/07/2005,  não  foram  recolhidas
contribuições previdenciárias por  parte  de administrador de empresa privada,  bem como que
alguns servidores públicos teriam sido favorecidos pela empresa. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). 1) Suposto crime de sonegação previdenciária (CP, art. 337-A). Inexistência de
crédito  tributário  definitivamente  constituído  em  relação  ao  fato.  Natureza  material  do  delito.
Súmula Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento. 2) Possível crime praticado por servidor público contra a
administração  em geral.  Matéria  afeta  à  5ª  Câmara  de  Coordenação e Revisão  (Combate  à
Corrupção). Remessa dos autos àquele Colegiado.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA
DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram
da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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379. Processo: 1.20.000.000205/2017-01 Voto: 4202/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155) de carga de caminhão praticado por indígenas após
acidente em rodovia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos,
verifica-se que uma quantidade considerável de indígenas estava no local no momento do saque.
Furto em massa, cometido por pessoas desconhecidas. Inexistência de elementos mínimos de
autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento
que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia  de
novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

380. Processo: 1.22.001.000090/2017-62 Voto: 4180/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Ofício  oriundo do MPT encaminhando manifestação sigilosa acerca de fatos
irregulares na esfera trabalhista e tributária atribuída a determinada empresa privada. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de narrativa de fato típico e carência de lastro
probatório  mínimo  quanto  às  irregularidades  trabalhistas  narradas.  Ausência  de  elementos
mínimos necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma investigação  criminal  responsável  e  útil.
Homologação do arquivamento.

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

381. Processo: 1.22.007.000034/2016-97 Voto: 3941/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VARGINHA-MG

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de furto  (CP,  art.  155)  em detrimento de Instituto  Federal  de
ensino.  Manifestação  apresentada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  acerca  da
subtração de um computador e os acessórios da sala de informática dos cursos ministrados pelo
PRONATEC. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Informações prestadas pelo
Reitor  do Instituto  Federal,  esclareceu que em 01/05/2015 houve o desaparecimento de dois
computadores  do  laborártório  de  informática.  Em relação  aos  fatos  foi  registrado  Boletim  de
Ocorrência perante a Polícia Civil estando as investigações em andamento. Assim, os fatos estão
sendo  investigados  e  apurado  qualquer  indício  de  materialidade  e  autoria  os  autos  serão
encaminhados ao Parquet com atribuição para o caso. Homologação do arquivamento.

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

382. Processo: 1.23.000.002281/2015-70 Voto: 4190/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao  Cidadão,  comunicando  que  particular  estaria  ameaçando moradores  de  uma região  rural,
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afirmando que realizaria a medição e alienação das terras ali localizadas, pertencentes à União,
bem  como  estaria  exigindo  metade  da  produção  agrícola  dos  moradores.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV). Após diligências,  constatou-se que o investigado não
chegou  a  praticar  qualquer  das  condutas  narradas.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

383. Processo: 1.24.001.000198/2016-08 Voto: 3832/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).
Falta de repasse ao INSS de R$ 2.276,75, referente às contribuições previdenciárias descontadas
dos servidores do município de Santa Cecília/PB, no exercício de 2008. 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). Participaram da votação o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

384. Processo: 1.25.000.001439/2017-81 Voto: 4246/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 40 da Lei nº 6.538/78, tendo em vista
que  uma  correspondência  teria  sido  violada  no  âmbito  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e
Telégrafos (EBCT). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A EBCT não obteve êxito
na localização de imagens para ajudar na identificação do responsável pela violação. Ausência de
indícios  mínimos  de  autoria.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

385. Processo: 1.25.000.003454/2016-83 Voto: 3799/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento administrativo de acompanhamento, referente ao expediente da 14ª Vara Federal
de Curitiba, com objeto de destinação de recursos de prestações pecuniárias, prestadas como
condição  para  transação ou  suspensão processual,  em favor  da Academia  Policial  Militar  do
Guatupê.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após  a  realização  de  três
orçamentos  para  aquisição  de  materiais  necessários  à  execução do  projeto,  foi  autorizado  o
levantamento  dos  valores  da  Conta  Única  do  Juizado  Especial  Criminal.  A  Polícia  Militar
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apresentou a prestação de contas. O MPF concluindo pela ausência de irregularidade no emprego
dos  recursos  e  manifestou  pela  aprovação  da  prestação  de  contas  que  foi  devidamente
homologada pelo Juízo da 14ª Vara Federal de Cirituba. Procedimento que atingiu a finalidade.
Perda do objeto. Homologação do arquivamento.

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

386. Processo: 1.25.000.004645/2016-62 Voto: 4208/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de Fato  autuada para  apurar  suposta  doação ilegal  a  um partido  político  durante  as
eleições de 2014, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Mínima ofensividade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

387. Processo: 1.25.000.004669/2016-11 Voto: 4209/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Narra o noticiante a suposta prática de diversos crimes eleitorais por parte do
prefeito de Curitiba. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Manifestação genérica.
Relato  que  não  trouxe  elementos  mínimos  necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma
investigação criminal responsável e útil.  Carência de dados concretos acerca de suposto ilícito
penal. Homologação do arquivamento.

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

388. Processo: 1.25.002.000017/2017-79 Voto: 4215/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a partir  de  ofício  da  1ª  Vara  de  Trabalho  de
Toledo/PR. Suposto crime de sonegação previdenciária (CP, art. 337-A, III). Preposto de pessoa
jurídica  de  direito  privado  reconheceu,  em  Juízo,  o  pagamento  de  salários  extra  folha  para
empregados que desempenham o cargo de instrutor. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Receita Federal informou que os fatos não possuem relevância fiscal, razão pela qual não
incluirá a contribuinte nos quadros programáticos de fiscalização. Inexistência de crédito tributário
definitivamente  constituído.  Natureza  material  do  delito.  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.
Ausência de justa causa, no momento, para continuidade da persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

389. Processo: 1.25.007.000051/2017-01 Voto: 4244/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  ofício  encaminhado  pela  1ª  Vara  do  Trabalho  de
Paranaguá/PR, comunicando a suposta prática do crime previsto no art. 297, § 3º, II, do CP, tendo
em vista  a  falta  de  correta  anotação  em Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  "  CTPS.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não basta a mera ausência de anotação da
CTPS  para  a  configuração  da  tipificação  penal,  exige-se,  também,  o  dolo  que  justifique  a
invocação do direito penal. Fatos que já foram solucionados na esfera trabalhista. Subsidiariedade
do  Direito  Penal.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

390. Processo: 1.25.008.000174/2017-24 Voto: 4205/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Relato de que organizações secretas estariam perseguindo e atrapalhando a vida
do  noticiante.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Notícia-crime  genérica  e
desconexa da realidade. Ausência de elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir
uma investigação criminal responsável e útil.  Carência de dados concretos acerca de suposto
ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

391. Processo: 1.25.010.000017/2017-70 Voto: 4245/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível acesso indevido aos bancos de dados da Previdência Social. Suposto
envio de correspondências a segurados do INSS por determinado sindicato, oferecendo prestação
de serviços de advocacia para postulação e revisão de benefícios previdenciários. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não houve constatação da ligação entre o sindicato e a
publicidade irregular. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

392. Processo: 1.25.015.000051/2017-02 Voto: 4204/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UNIÃO DA VITÓRIA

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. Eventual crime de fraude à execução (CP, art. 179). Parte executada em ação trabalhista
estaria transferindo seus bens com o intuito de dificultar o pagamento do valor devido. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Crime cuja ação penal somente se procede mediante
queixa (CP, art. 179, parágrafo único). Ausência de atribuição do Ministério Público para promover
a ação penal e, consequentemente, de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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393. Processo: 1.26.000.000996/2017-48 Voto: 4022/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime contra  a  ordem tributária  (Lei  8.137/90,  art.  2º,  II).  Empresa
privada deixou de recolher Imposto de Renda Retido na Fonte " IRRF no ano-calendário de 2007,
tendo sido constituído o crédito tributário total de R$ 53.186,22. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  A consumação  do  delito  ocorreu  em  dezembro  de  2007.  Pena  máxima
cominada de 2 (dois) anos de detenção. Prazo de 4 (quatro) anos para prescrição da pena em
abstrato. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, V). Extinção da punibilidade (CP,
art. 107, IV). Precedente do STJ: (HC 374.318/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, dje 21/02/2017). Homologação do arquivamento.

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

394. Processo: 1.26.002.000064/2017-85 Voto: 4257/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90). Apropriação indébita
previdenciária atribuída a empresas privadas e pessoa física. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Oficiado à Receita Federal do Brasil. Inexistência de ação fiscal em face dos
investigados nos últimos cinco anos. Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído.
Natureza  material  do  delito.  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.  Ausência  de  justa  causa,  no
momento, para continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

395. Processo: 1.26.004.000268/2016-15 Voto: 3902/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Procedimento instaurado com o fim de apurar suposta conduta de determinado policial civil do Rio
Grande do Norte que teria efetuado disparos de arma de fogo parta o alto, após discussão com
liderança indígena Pankará, da Aldeia Olho D'Água do Muniz, de Carnaubeira da Penha/PE, com
o intuito  de  intimidar  a  população.  Apensamento  da  NF 1.26.004.000298/2016-21,  que  apura
conduta  do  mesmo policial,  além da  notícia  da  existência  de  suposta  organização  criminosa
composta por agentes da FUNAI de Maceió-AL e de Floresta-PE e por indígenas Pankarás, bem
como o suposto cometimento de extorsão e enriquecimento ilícito de seus membros. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  Procurador  da  República  oficiante  verificou  a
necessidade de manutenção da integridade física do denunciante diante de possíveis represálias,
considerando  a  gravidade  dos  fatos  narrados,  as  pessoas  envolvidas  e  a  noticiada  conduta
violenta  do  investigado.  Circunstância  que  demanda  a  necessidade  de  diligências  in  locu  e
atuação policial. Evidenciado que o caso demanda investigação mais aprofundada foi requisitada
a instauração de Inquérito Policial, incluindo-se as diligências necessárias. Certificado nos autos o
envio do ofício requisitório à DPF. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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396. Processo: 1.27.000.001019/2017-21 Voto: 4211/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de dano, tendo em vista a quebra do vidro de veículo
pertencente à  Empresa Brasileira  de Correios e Telégrafos "  EBCT. Prejuízo em torno de R$
300,00 (trezentos reais). 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). Participaram da votação o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

397. Processo: 1.28.400.000024/2017-76 Voto: 4024/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ASSU-RN

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do envio de cópias de Inquérito Civil oriundo da Promotoria da
Justiça da comarca de São Bento do Norte/RN, para apuração de suposto não recolhimento de
contribuição previdenciária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos
documentos enviados constata-se a ausência de qualquer menção a crimes de competência da
Justiça  Federal.  Na  verdade a Ação Civil  Pública  teve  por  objeto  "apurar  suposta  prática  de
agressões  psicológicas  em  face  de  adolescente".  Solicitação  equivocada,  possivelmente
decorrente  da  utilização  de  modelo  anterior  de  promoção  de  arquivamento  daquele  órgão
ministerial. Homologação do arquivamento.

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

398. Processo: 1.29.000.001065/2017-55 Voto: 4223/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155). Suposta subtração de notebook no interior de uma
agência da Caixa Econômica Federal " CEF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Inexistência de elementos mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

399. Processo: 1.29.000.001379/2017-58 Voto: 4221/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º. inc. I). Funcionários da
Caixa  Econômica  Federal  "  CEF  constataram ter  havido  arrombamento  devido  a  quebra  do
passador de objetos entre o autoatendimento e o interior da agência. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências, constatou-se que não houve subtração de bem
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algum,  apenas  consumo de  alimentos  que  estavam na  geladeira.  Inexistência  de  elementos
mínimos capazes de elucidar a autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

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

400. Processo: 1.29.003.000009/2017-73 Voto: 4210/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposto recebimento indevido de auxílio-doença. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação do INSS de que o segurado tinha direito ao
recebimento 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). Participaram da votação o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

401. Processo: 1.29.008.000336/2005-41 Voto: 4248/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, I e II).
Acompanhamento  desde o  ano  de  2005 de  procedimento  administrativo  fiscal  em trâmite  na
esfera administrativa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Transcurso de vários
anos desde a instauração do presente procedimento, não havendo sequer uma expectativa de
quando a Receita Federal  do Brasil  conseguirá julgar os recursos administrativos em análise.
Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído. Natureza material do delito. Súmula
Vinculante nº 24 do STF. Ausência de justa causa, no momento, para continuidade da persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

402. Processo: 1.30.001.000750/2017-33 Voto: 4256/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Suposto bioterrorismo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Manifestação redigida
de  forma  absolutamente  desconexa.  Alegações  genéricas.  Relato  que  não  trouxe  elementos
mínimos necessários e suficientes de que os fatos nele descritos tenham efetivamente ocorrido.
Carência de dados concretos acerca de suposto ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

403. Processo: 1.30.001.004130/2016-92 Voto: 3788/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Representação da Agência
Nacional  de Petróleo (ANP),  com cópia  de procedimento administrativo  relativo  à fiscalização
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sobre a mediação de concessão de Araçás, no Estado da Bahia, a qual resultou na aplicação de
multa  administrativa  à  PETROBRÁS  em  razão  de  ter  supostamente  prestado  informações
inverídicas, no mês de fevereiro de 2011, inseridas em documentos de fornecimento obrigatório à
ANP, relacionadas aos volumes de gás natural naquelas instalações, conforme discriminado no
auto de infração constante dos autos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apesar
de configuradas as infrações administrativas, não se pode apontar a prática do crime de falsidade
ideológica  ou  de  uso  de  documento  falso.  O  que  se  depreende  dos  autos  são  erros
procedimentais  por  parte  da  PETROBRÁS,  em  razão  das  dificuldades  inerentes  à
operacionalização  da  exploração  petrolífera  em  conformidade  com  as  devidas  normas
reguladoras.  A própria  ANP não  identificou  evidências  de  conduta  dolosa  na  prestação  das
mencionadas  informações  inverídicas,  tanto  que  aplicou  penalidade  exclusiva  da  modalidade
culposa.  Resta  evidenciada  a  hipótese  de  erro  de  procedimento  que  embora  punido
administrativamente afasta a vontade consciente para configuração de conduta dolosa. Ausência
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.

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

404. Processo: 1.30.001.005587/2016-14 Voto: 4200/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
utilização de documentos falsos por candidatos a concurso para os postos de cabo e soldado da
Aeronáutica. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Alegações genéricas. Relato que
não trouxe elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal
responsável e útil. Carência de dados concretos acerca de suposto ilícito penal. Homologação do
arquivamento.

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

405. Processo: 1.30.019.000043/2016-77 Voto: 4201/2017 Origem: PROC.DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE 
N.FRIBURGO/TERESÓPOLIS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330) de ordem judicial por
parte de escrevente de Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Teresópolis/RJ, que teria
criado  embaraço  para  emissão  de  certidão  de  nascimento  com  a  averbação  de  opção  de
nacionalidade  feita  por  particular.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Cumprimento  da  decisão.  Obtenção  da  certidão.  Caso  em  que  não  se  vislumbra  intenção
deliberada  de  não  cumprir  a  ordem  legal.  Ausência  de  dolo.  Crime  não  caracterizado.
Homologação do arquivamento.

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

406. Processo: 1.31.000.000443/2017-25 Voto: 4218/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  falso  testemunho  nos  autos  de  reclamação
trabalhista (CP, art.  342). Divergência entre os depoimentos prestados pelo reclamante e pela
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testemunha  por  ele  arrolada.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Eventuais
inconsistências  verificadas  no  depoimento  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
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

407. Processo: 1.32.000.000372/2017-23 Voto: 4118/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Noticia de Fato autuada a partir de representação apócrifa, que relata varias situações, dentre
elas, o crescimento suspeito de empresa privada e suposto porte irregular de arma. 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). Participaram da votação o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

408. Processo: 1.33.003.000387/2015-62 Voto: 4222/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime previsto no art. 171, § 3º, do CP. Narra a
noticiante  que  recebeu  uma  bolsa  integral  de  estudos  pelo  ENEM  em  uma  determinada
universidade particular, mas que nunca assistiu qualquer aula na referida instituição de ensino.
Posteriormente, descobriu que seu nome estava negativado pela universidade em razão da falta
de pagamento e que, inclusive, possuía registros de frequência. Alega possível uso indevido de
seu nome. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, vislumbra-se que
a universidade efetuou a matrícula da aluna em curso à distância sem o devido conhecimento de
que esta foi contemplada com uma bolsa de estudos no dia 01/02/2013, pelo PROUNI, o que
acabou gerando a cobrança indevida dos valores das mensalidades. Informação de que a questão
foi  solucionada  na  esfera  cível.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

409. Processo: 1.34.005.000018/2017-84 Voto: 3908/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópias de ação ajuizada perante o Juizado especial Federal
de Franca/SP pleiteando a percepção do benefício de pensão por morte de cônjuge, na qual o
magistrado julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que os requisitos de carência e
de qualidade de segurado não terem sido atendidos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Com o intuito de instruir a ação previdenciária a requerente juntou a sentença trabalhista
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que homologou o acordo entre as partes. Nele, o reclamado reconheceu o vinculo de trabalho
havido  no  período  demandado.  Não  se  vislumbra  nenhuma  fraude  na  apresentação  desse
documento  perante o  Juizado  Especial  Federal,  pois,  como é sabido,  aquele  que  recorre  ao
judiciário pode se utilizar de todos os meios de provas legais e moralmente legítimas. Conduta
atípica. Homologação do arquivamento.

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

410. Processo: 1.34.008.000504/2014-20 Voto: 3890/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  instaurado  a  partir  do  envio  pela  Justiça  Estadual  de  cópia  das
principais peças de medida cautelar incidental de sequestro de bens móveis e imóveis adquiridos
com o produto da prática do tráfico de entorpecentes. A sentença penal decretou, em favor da
União, a perda de todos os bens imóveis.  O sequestro dos bens foi decretado. Encaminhado
ofício  à  Secretaria  Nacional  Antidrogas,  foi  requerido  a  expedição  de  Carta  de  Sentença  ao
Cartório de Registro de Imóveis para realização de transferência/registro de propriedade em favor
da União. Expedida a Carta de Sentença, pelo Oficial de Registro de Imóveis foi encaminhada
Nota de Devolução, pelo motivo dos imóveis não pertencerem aos requeridos. Isto porque, os
requeridos, réus na ação penal, simularam contratos de compra e venda dos imóveis, distorcendo
a realidade e colocando na posição de adquirentes terceiros que não compunham a quadrilha,
com o fim de esconder os bens. Durante a ação não se permitiu aos tercerios participarem da
discussão  que envolvia  o  patrimônio  em seus nomes e a  decisão criminal  de  condenação e
confisco dos bens não tratou da questão da simulação da venda dos bens. No momento em que a
decisão foi apresentada ao cartório de registro de imóveis, este se negou a registrá-la por não
encontrar identidade entre os atuais proprietários e os condenados. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). No que tange ao aspecto cível, trata-se de questão de índole exclusivamente
patrimonial. O dinheiro utilizado para a aquisição de bens é proveniente de tráfico de drogas, não
havendo, portanto, prejuízo ao erário a ser ressarcido. Sob o âmbito criminal, os delitos relativos à
prática do tráfico de drogas foram processados perante a Justiça Estadual já decorrido o trânsito
em julgado.  Quanto à  relação de imóveis  que foram postos em nome de terceiros,  todas as
aquisições se deram entre os anos de 1995 a 1998 e referidas falsificações ocorreram perante
Cartórios e Prefeituras, de competência estadual. Eventuais investigações nesse sentido seriam
infrutíferas face a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Oficiado à Advocacia
Geral  da  União  (AGU)  com  cópia  integral  do  presente  procedimento,  órgão  detentor  da
capacidade postulatória para adoção da medida jurídica apropriada ao caso. Informação da AGU
que foi instaurado procedimento para a análise de possível ajuizamento de demanda judicial, para
a decretação cível de perda dos bens em favor da União. Inexistência de outras diligências ou
medidas a serem tomadas pelo MPF. Procedimento que atingiu a finalidade. Perda do objeto.
Homologação do arquivamento.

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

411. Processo: 1.34.010.000914/2016-93 Voto: 3797/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Procedimento instaurado a partir de remessa de documentos pela Delegacia da Receita Federal
de Ribeirão Preto/SP, informando anulação parcial de auto de infração. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Auto  de  infração  que  foi  objeto  da  ação  penal  nº  0005942-
30.2014.4.03.6102 encontrando-se  no  TRF 3º  Região  para  análise  de  recurso.  Pelo  MPF foi
pugnado, excepcionalmente, a suspensão da Ação Penal,  pelo prazo de 6 (seis) meses, para
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aguardar o julgamento da Apelação Cível,  em processo no qual se discute a regularidade do
procedimento administrativo tributário, que houve sentença anulatória da constituição definitiva do
crédito  tributário.  Tomada  toas  as  providências  o  presente  procedimento  atingiu  a  finalidade.
Perda do objeto. Homologação do arquivamento.

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

412. Processo: 1.35.000.000501/2017-71 Voto: 4206/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suspeita  de  clonagem  ou  furto  de  uma  aeronave  particular.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após  diligências,  constatou-se  que  ocorreu  apenas
alteração  das  cores  da  aeronave  para  aparição  em  programa  televisivo.  Ausência  de
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

413. Processo: 1.33.001.000738/2016-36 Voto: 3976/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada pelo Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre
Drogas  de  Blumenau/SC  (COMEM),  contendo  moção  de  repúdio  a  trecho  de  reportagem
jornalística exibida em julho de 2016 em programa televisivo exibido em rede nacional em que a
jornalista  apresentadora,  ao  interagir  comelementos  da  cultura  do  Movimento  Rastafári,  teria
inalado  maconha.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de
transnacionalidade da conduta. Fato que não se insere nos crimes de competência da Justiça
Federal.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Recebimento  do  arquivamento  como  declínio  de
atribuições. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

414. Processo: JF-OSA-0000052-89.2015.4.03.6130-
INQ

Voto: 3426/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 30ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
OSASCO/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
CHEQUE FALSIFICADO DE CORRENTISTA DA CAIXA ECONÕMICA FEDERAL (CP, ART. 171).
MPF: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO DO LOCAL DO DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM
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ILÍCITA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ. (CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV). LOCAL DO DANO EFETIVO
À VÍTIMA FOI ONDE A VÍTIMA POSSUI CONTA. AFASTAMENTO EPISÓDICO DA INCIDÊNCIA
DO ARTIGO 70 DO CPP PARA VIABILIZAR A COLHEITA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
COMPETÊNCIA  CRIMINAL  DO  LOCAL  DO  BANCO  SACADO.  MANUTENÇÃO  DA
COMPETÊNCIA EM TUBARÃO/SC. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de
estelionato (CP, art. 171), consistente na compensação de cheque falsificado de correntista de
agência bancária da Caixa Econômica Federal localizada em Tubarão/SC. 2. O Procurador da
República oficiante na PRM " Osasco/SP, requereu judicialmente o encaminhamento dos autos à
Vara Federal de Tubarão/SC, local da agência na qual a vítima possuía conta e que suportou os
prejuízos causados pela compensação fraudulenta. 3. O MM. Juiz Federal de Osasco/SP, por sua
vez,  recebeu  a  manifestação  como  arquivamento  indireto  e  manteve  a  competência  para
conhecimento da matéria, sob a alegação de que a jurisprudência dominante do STJ teria fixado a
competência para processamento e julgamento desse delito no local do recebimento da vantagem
indevida, determinando a remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, para fins
do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Segundo a súmula 48 do STJ, compete ao
Juízo  do local  da vantagem ilícita  processar e julgar  crime de estelionato cometido mediante
falsificação de cheque. 5. A 3ª Seção do STJ, no entanto, ao apreciar o CC nº 143.621/PR, evoluiu
seu entendimento no sentido de que a competência territorial para a persecução penal relativa ao
estelionato mediante clonagem e alteração do numerário de cheque é fixada pelo local onde se
encontra o banco sacado. Precedentes do STJ: CC 143.621/PR, Rel. Ministro Rogério Schietti
Cruz,  3ª  Seção,  DJe  07/06/2016;  CC  136.853/MG,  Rel.  Ministro  Ericson  Maranho
(Desembargador  Convocado  do  TJ/SP),  3ª  SEÇÃO,  DJe  19/12/2014;  e  CC 138.537/SP,  Rel.
Ministro Félix Fischer, 3ª Seção, DJe 18/03/2015. 6. Ademais, conforme assinalam os artigos 70 e
563 do CPP, a competência territorial, por ser relativa, é passível de prorrogação, incumbindo ao
investigado demonstrar o efetivo e concreto prejuízo no momento oportuno. Dessa forma, no caso
em exame, a definição do juízo criminal da agência bancária da vítima, longe de gerar lesão ao
investigado,  contribui  de  forma  mais  significativa  para  a  efetividade  da  persecução  penal,
mormente na realização de diligências probatórias. 7. Fixação da competência no Juízo Federal
de Tubarão/SC. 8. Remessa dos autos ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em
Santa Catarina, para as providências cabíveis referentes ao encaminhamento dos autos à PRM-
Tubarão/SC.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  fixação  da
competência no Juízo Federal de Tubarão/SC, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram
da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde
de Carvalho.

415. Processo: JF/CE-0004139-07.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 3338/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: ALTERAR PARTE FINAL DO VOTO.INQUÉRITO POLICIAL. APREENSÃO DE MEDICAMENTO
SEM REGISTRO JUNTO À ANVISA (CP, ART. 273, §1º-B, I). MPF: PEDIDO DE DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV).
APREENSÃO  DE  MEDICAMENTOS  ENVIADOS  POR  ENCOMENDA  POSTAL  AO
INVESTIGADO.  INEXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  LESÃO  DIRETA A  BEM,  SERVIÇO  OU
INTERESSE DA UNIÃO. INSISTÊNCIA NO DECLÍNIO.1. Trata-se de inquérito policial instaurado
para apurar suposto crime contra a saúde pública (CP, art. 273, § 1º-B, I), em razão da apreensão
de  medicamentos,  sem  registro  no  órgão  competente,  enviados  por  encomenda  postal  ao
investigado. 2. O Procurador da República oficiante solicitou ao Juízo Federal o reconhecimento
de sua incompetência, por entender não demonstrado qualquer traço de transnacionalidade da
conduta, já que a postagem ocorreu dentro do Brasil e o próprio investigado teria afirmado ter
adquirido tais medicamentos de um site brasileiro, não tendo conhecimento da origem estrangeira
dos  produtos.  3.  O Magistrado,  por  sua  vez,  sustentou  que  o declínio  de  competência  seria
prematuro ante a procedência estrangeira de alguns medicamentos, enquadrando a conduta no
tipo penal do art. 334, tendo em vista a quantidade apreendida que denota ser para uso próprio. 4.
No caso, o contexto fático e as investigações não trouxeram qualquer elemento probatório que
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pudessem inferir a responsabilidade do investigado pelo ingresso dos medicamentos em território
nacional. 5. Não há,  data venia, atribuição do Parquet federal para investigar a distribuição de
produto  destinado  a  fins  terapêuticos  ou  medicinais  sem  registro  na  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária – ANVISA, quando inexistentes indícios da transnacionalidade da conduta,
como no caso dos autos. Precedentes STJ e STF (CC  126.223/SP, Rel Min. Alderita Ramos de
Oliveira (Des. convocada do TJ/PE), Terceira Seção, DJe 15/05/2013); CC 110.497/SP, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 4/4/2011)); (RE 755446/RS, Rel. Min Ricardo
Lewandowski, Dj 22/11/2013). 6. Insistência no declínio de atribuições.

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

416. Processo: JF-AM-0007813-57.2016.4.01.3200-
INQ

Voto: 3691/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.  CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP,  ART.  304).
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE ARRAIS AMADOR. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV.
ARQUIVAMENTO PREMATURO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial Militar instaurado para apurar
a possível prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304), consistente na utilização de
Carteira de Habilitação de Arrais Amador (CHA) de origem falsa nas redondezas de Manaus/AM.
2.  A Procuradora da República oficiante  promoveu o arquivamento ao argumento de que "as
particularidades do caso em exame e o conjunto probatório colhido evidenciam que a conduta
atribuída ao investigado é atípica, porquanto não está suficientemente demonstrado que ele sabia
que o documento público que portava era falso". Discordância do Juiz Federal.  Remessa dos
autos à 2ª CCR. 3.  Conforme informações dos autos,  evidenciam-se dissonâncias no que diz
respeito ao documento de Carteira de Habilitação de Amador portado pelo investigado e o padrão
de emissão de CHAs utilizado pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental. 4. A alegação de
desconhecimento de informações fundamentais referentes ao procedimento de obtenção da CHA
não mostra  plena  coerência  a  ponto de ensejar  o  arquivamento.  O indiciado recebeu de um
terceiro  (despachante)  o  documento  de  habilitação  para  atuar  como  amador,  sem  ter  sido
previamente submetido a nenhum exame, o que já evidencia indícios de mínima consciência da
irregularidade  da  procedência  do  documento.  5.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

417. Processo: JF-AM-0011819-10.2016.4.01.3200-
PEQUEB

Voto: 3439/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  do  crime  previsto  no  art.  241-A  do  ECA.  Informações
encaminhadas pelo "National Center for Missing and Exploited Children" a autoridades brasileiras,
tendo em vista  que um usuário  de e-mail  administrado pela  empresa  Google  teria  divulgado
imagem pornográfica de crianças. Diante disso, foi proposta medida cautelar para afastamento
dos dados cadastrais e endereços de onde partiram os acessos. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Foram apuradas que as conexões teria sido feitas a partir  da
cidade de Manaus/AM. A empresa de telefonia administradora do IP identificado encaminhou as
informações relativas aos dados dos quais foram realizados os acessos. A obtenção dos dados
cadastrais  não  foi  suficiente  para  individualizar  o  usuário  da  internet  responsável  pelo
compartilhamento dos arquivos. As investigações apuraram que houve a divulgação de apenas
uma imagem contendo exposição de genitália infantil. Escassez de elementos que permitissem
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individualizar  o responsável  pelo  compartilhamento,  principalmente considerando que somente
uma imagem foi divulgada, não havendo indícios de uma continuidade no compartilhamento e,
consequentemente,  dolo  na conduta.  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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

418. Processo: JF/CE-0000839-03.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 3787/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do crime de  desenvolvimento  clandestino  de  atividades de
telecomunicação (art. 183 da Lei n° 9.472/97). Através de pesquisa no SRD, teria sido identificada
uma estação de radiofusão sonora, pertencente a uma associação e registrada na frequência de
105,3 Mhz, outorgada, porém, com autorização inexistente quanto à utilização de radiofrequência.
Fiscalização  realizada  em novembro  de  2014.  Verifica-se  que  a  rádio  pertencente  à  aludida
associação possuía outorga para execução de serviço de radiofusão concedida em novembro de
2009, validada por 10 anos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências
realizadas  pela  Polícia  Federal.  Em  abril  de  2015,  foi  expedida  Licença  Definitiva  para
Funcionamento de Estação de Radiofusão Comunitária em favor  do representado. Verifica-se,
portanto, a total regularização do funcionamento da rádio e a consequente ausência de relevância
criminal  na  conduta  praticada.  Ausência  de  justa  causa  para  deflagração  de  ação  penal.
Homologação do arquivamento.

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

419. Processo: JF/CE-0000886-74.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 4036/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto qualificado (art. 155, caput, c/c parágrafo 4º, incisos I e IV, do
Código Penal), mediante arrombamento da porta de veículo pertencente a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos de Fortaleza/CE, tendo sido subtraídos de seu interior 29 (vinte e nove)
objetos  postais  registrados.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  O motorista
informou que estacionou o veículo na via, em frente a casa de seu sogro, para almoçar. Logo
após, encontrou a viatura com todas as portas destravadas, sendo que a porta do passageiro teria
sofrido  arrombamento.  Enviou  imagens  via  WhatsApp  ao  seu  supervisor  para  comunicar  o
ocorrido. As imagens são imprestáveis para a identificação do veículo utilizado pelos meliantes,
bem como para a identificação de sinais característicos ou mesmo da fisionomia dos indivíduos.
Não se verificou vestígios disponíveis para análise pericial nem possíveis testemunhas. Ausência
de elementos suficientes de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual.  Arquivamento  que  não gera  coisa  julgada,  podendo as  investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

420. Processo: JF/CE-0004427-52.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 3790/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c o art. 40,
I, da Lei nº 11.343/06), tendo em vista a apreensão, no dia 21/05/2013, pela Alfândega na Receita
Federal no Rio de Janeiro, de um pacote contendo 31,17g de cocaína. A correspondência teria
sido postada em 19/08/2011 pelo remetente em Fortaleza/CE com destino a endereço na Áustria.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências  realizadas  pela  Polícia
Federal. Identificação da substância apreendida como cocaína. A partir das imagens do referido
pacote, verifica-se não haver no mesmo o nome do remetente, tampouco do destinatário, mas
apenas os respectivos endereços, nos quais não foi possível localizar os autores já que eram
falsos.  Esgotamento das diligências.  Ausência 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

421. Processo: JF/MG-0011751-69.2017.4.01.3800-
INQ

Voto: 3785/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 297 E
304 DO CP. ARQUIVAMENTO FUNDADO NO FRÁGIL ACERVO PROBATÓRIO E NA AUSÊNCIA
DE DOLO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.
28).  PRESENTES  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DA  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a
prática  dos  crimes  previstos  nos  arts.  297  e  304  do  CP.  Investigado  apresentou  diploma de
conclusão  do  curso  de  Fisioterapia  falso  ao  Conselho  Regional  de  Fisioterapia  e  Terapia
Ocupacional - CREFITO, ao requerer registro profissional junto àquela autarquia. 2. Promoção de
arquivamento sob o fundamento de que o investigado desconhecia a falsidade do documento,
restando ausente o dolo necessário à configuração do tipo penal, além do frágil acervo probatório.
3. Discordância do Juiz Federal. 4. In casu, restou demonstrado que o investigado fez uso de
documento público falso e  o  apresentou junto  ao CREFITO da 4ª  Região,  para obtenção de
registro profissional. Ademais, só foi possível constatar a falsificação após diligência efetuada pelo
CREFITO junto à instituição de ensino, com a qual se identificou a falsidade. Indícios suficientes
de autoria e materialidade em relação ao uso do documento inautêntico. 5. Declarações prestadas
pelo  investigado  de  que  que  acreditava  estar  apenas  revalidando  seu  diploma  obtido  no
estrangeiro, e não obtendo comprovantes falsos de conclusão de curso. Afirmações que não se
prestam,  em  primeiro  momento,  a  comprovar  o  desconhecimento  da  falsidade  do  diploma,
principalmente considerando que a instituição de ensino expedidora do documento não foi onde o
investigado  estudou,  o  que  fragiliza  sua  afirmação  de  não  conhecimento  da  falsidade.  6.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

422. Processo: JF/PI-0000144-41.2017.4.01.4000-
INQ

Voto: 3344/2017 Origem: SEÇÃO JUDICIARIA DO 
ESTADO DO PIAUÍ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações. Lei
nº  9.472/97,  art.  183.  A Agência  Nacional  de  Telecomunicações  (ANATEL)  detectou  o  uso
desautorizado  de  radiofrequência  por  parte  de  pessoa  física  para  transmissão  de  rádio
comunitária. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância, tendo em vista a
mínima ofensividade da conduta. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c
art.  62, IV, da LC 75/93. Constatação de que todos os aparelhos transmissores operavam em
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baixa potência, muito inferior a 25W. Bem jurídico tutelado pela norma " a segurança dos meios de
telecomunicações " não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a
intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente ofensiva. Subsidiariedade do direito penal.
Atipicidade  do  fato.  Incidência  do  princípio  da  insignificância.  Precedentes:  STF,  HC  nº
115.729/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/02/2013; STJ, RHC 55.743/RO,
Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma, DJe 28/04/2015. Falta de justa causa para a persecução
penal. Insistência no arquivamento.

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

423. Processo: JF/PI-0005552-13.2017.4.01.4000-
INQ

Voto: 3769/2017 Origem: SEÇÃO JUDICIARIA DO 
ESTADO DO PIAUÍ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime
tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de mercadorias estrangeiras em poder
do  investigado.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com
fundamento no princípio da insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados (R$ 8.645,00)
estar  abaixo  do  estipulado  pela  Portaria  75/2012  do  Ministério  da  Fazenda,  que  é  de  R$
20.000,00.  3.  Discordância  do  Magistrado,  em razão  da  habitualidade  na  prática  da  conduta
delituosa (3 autos de infração com apreensão de mercadorias. Ocorrências de 2005 a 2016). 4.
Não se afigura possível a incidência do princípio da insignificância no caso, devido à notícia de
reiteração da conduta por parte do investigado, fato que não se revela penalmente irrelevante. 5.
Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6. Designação de outro membro para prosseguir
na persecução penal.

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

424. Processo: JF/PR/CAS-5006027-
37.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3469/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62-
IV).  CRIME DE DESCAMINHO (CP,  ART.  334).  REITERAÇÃO.  PNEUS NOVOS. 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
procedimentos instaurados para apurar a prática do delito de descaminho (CP, art. 334), atribuído
a 6 (seis) investigados que foram surpreendidos por equipe de fiscalização fazendária na posse
de mercadorias de origem estrangeira  desacompanhadas da documentação comprobatória de
sua regular importação. Um dos investigados, pessoa jurídica, foi atuada em razão da apreensão
de 110 (cento e dez) pneus, sem a comprovação de sua regular importação. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância, utilizando
como parâmetro o  valor  de R$ 20.000,00 estipulado na Portaria MPF n.  75 de 22/3/2012.  3.
Discordância do Juiz Federal apenas em relação a 3 (três) investigados. O primeiro, tendo em
vista o valor do tributo sonegado, que é superior a R$ 10.000,00, e o segundo, ante a reiteração
da conduta  delituosa,  o  que  inviabiliza  a  aplicação  do  princípio  da insignificância.  Por  fim,  o
terceiro, por considerar que sendo o produto apreendido pneu, os quais foram introduzidos sem
documentação regular de importação, tal situação caracteriza o delito de contrabando, não se
aplicando,  assim,  o  princípio  da  insignificância.  4.  O  entendimento  consolidado  nesta  Eg.  2ª
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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). 5. 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. 6. Um dos investigados sonegou o montante de R$ 10.666,70, que supera o limite
permissivo da aplicação do princípio da insignificância no delito de descaminho, não sendo viável
o arquivamento promovido. 7. O outro investigado, em relação ao qual foi identificada reiteração
da conduta, e a efetiva lesão à ordem tributária se deu no montante de R$ 1.905,58, verifica-se da
análise das informações contidas nos autos eletrônicos que sua anterior autuação foi no ano de
2010, ou seja, há mais de cinco anos da autuação que deu origem a estes autos. Nesse sentido,
aplicando-se analogicamente a regra da reincidência descrita no art. 64, I do CP, não se mostra
razoável considerar para fins de reiteração da conduta uma autuação fiscal que supere cinco anos
pretéritos. Aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que a única autuação fiscal do
investigado se deu há mais de cinco anos e o valor dos tributos devidos é inferior a R$ 10.000,00.
8.  No  tocante  aos  pneus  apreendidos  sob  responsabilidade  de  pessoa  jurídica,  importante
ressaltar que os documentos acostados aos autos não mencionam que os referidos pneus eram
usados ou recauchutados. Assim, tratando-se de pneus novos importados irregularmente, o delito
praticado é de descaminho, e não de contrabando, uma vez que não se trata de mercadoria
proibida.  A proibição recai  sobre pneus usados ou recauchutados (ADPF 101,  Cármen Lúcia,
STF). Desse modo, considerando que o valor do tributo sonegado por este investigado foi de R$
6.299,91,  aplicável ao caso o princípio da insignificância.  9.  Designação de outro membro do
Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução  penal  apenas  em  relação  ao
investigado cujo montante de tributo devido superou R$ 10.000,00.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO.

425. Processo: JF/PR/CUR-5008416-
73.2017.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3276/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA O INSS
(CP, ART. 171, § 3º). MPF: ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28
DO  CPP,  C/C  A LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  NÃO  CONFIGURADA A AUSÊNCIA DO  DOLO.
INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª
CCR/MPF. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 68 DA 2ª
CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. Trata-se de notícia
de fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art.
171, § 3º), em decorrência da realização de saques indevidos após o óbito do titular do benefício.
2. A Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento do procedimento por entender
que  "já  transcorreram mais  de  10 (dez)  anos  do acontecimento  dos  fatos,  a  apontar  para  a
iminência da prescrição da pretensão punitiva estatal". Discordância do Magistrado. 3. Consta nos
autos  a  ocorrência  de  10  saques  irregulares,  sendo  que  o  último  saque  foi  realizado  em
julho/2005. Segundo Orientação nº 04 da 2ª CCR, resta configurada a ausência  de dolo nas
hipóteses de até 03 saques irregulares do benefício. 4. O termo inicial da prescrição da pretensão
punitiva estatal é contado a partir da data em que cessou a permanência, ou seja, quando foi
recebido pela última vez o benefício, no caso, julho/2005. Tendo em vista que a pena máxima
cominada abstratamente ao crime de estelionato qualificado é de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos (CP, art. 109, inc. III), que será atingido
somente  em  julho/2017.  Aplicação  do  enunciado  nº  28  da  2ª  CCR.  5.  Após  informações
apresentadas pelo INSS, verificou-se a ausência de indícios da autoria dos saques irregulares,
pois os benefícios foram sacados por meio de cartão magnético, não houve renovação de senha e
não consta procurador cadastrado para o benefício. Aplicação do Enunciado nº 68 da 2ª CCR. 6.
Insistência no Arquivamento por fundamento diverso.

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

426. Processo: JF-RIB-0001262-94.2017.4.03.6102-
INQ

Voto: 4042/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Saque indevido
após o óbito da beneficiária, ocorrido 02/01/2003, referente às competências de janeiro de 2003 a
março de 2006. Os saques foram feitos mediante utilização de cartão magnético e não houve
alteração de senha após o óbito.  Não havia representante ou procurador cadastrado junto ao
INSS ou ao banco. O Procurador da República promoveu o arquivamento com base na evidente
ausência de indícios de autoria. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art.
62-IV da LC n.  75/93. Pagamento irregular do benefício previdenciário de saques utilizando o
cartão magnético.  Aplicação do Enunciado nº  68,  2ª  CCR/MPF:  É cabível  o arquivamento de
procedimento investigatório em relação a crime de estelionato em detrimento do INSS cometido
mediante  saques  indevidos  de  benefícios  previdenciários  após  o  óbito  do  segurado  quando
constatadas (a)  a  realização  de saques por  meio de cartão  magnético,  (b)  a  inexistência  de
renovação da senha, (c) a inexistência de procurador ou representante legal cadastrado na data
do  óbito  e  (d)  a  falta  de  registro  visual,  cumulativamente,  a  demonstrar  o  esgotamento  das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  ou  a  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR: "A antiguidade do fato
investigado,  o  esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  ou  a
inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso
concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP".
Insistência no arquivamento.

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

427. Processo: JF-RIB-0002210-07.2015.4.03.6102-
INQ

Voto: 3793/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  com  o  fim  de  apurar  supostas  irregularidades  na  execução  do
programa  governamental  "Aqui  Tem  Farmácia  Popular",  que  teriam  sido  praticadas  por
representantes de empresa situada no município de Jaboticabal/SP. A referida empresa estaria
vendendo medicamentos a pessoas que se utilizavam de uma mesma receita em mais de uma
compra. MPF: promoção de arquivamento fundada na ausência de materialidade delitiva, tendo
em vista que, embora os fatos narrados pudessem vir a configurar irregularidade administrativa,
carecem de relevância penal.  Discordância do magistrado, sob o argumento que não se pode
chegar à conclusão de que a conduta não teria relevância penal antes de uma instrução criminal,
tendo em vista que um dos médicos ouvidos na investigação teria esclarecido que o procedimento
quanto à compra de medicamento com uma mesma receita somente serIa regular no caso de
prescrição  do  "uso  contínuo"  (medicamentos  para  controle  de  pressão  alta,  arritmias  etc).
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. As receitas médicas expedidas eram
válidas por quatro meses e os pacientes que tomavam medicamento de uso contínuo valiam-se
da mesma receita na compra de remédios nos três ou quatro meses seguintes. Findo tal período,
era necessário retornar ao médico para receberem nova receita válida. Passados quase cinco
anos da instauração da investigação, concluiu-se que as diligências empregadas não lograram
demonstrar  o  cometimento  de  infração  penal,  considerando  que  no  curso  do  IPL  foram
apresentadas listas de supostos pacientes que adquiriram medicamentos através do programa
aos  profissionais  respectivos,  sendo  que  a  maioria  dos  profissionais  foram  unânimes  em
reconhecer como autênticas as receitas expedidas em seu nome, bem como reconheceram os
pacientes  como  seus.  Os  pacientes,  em  seu  turno,  também  confirmaram  a  compra  dos
medicamentos e reconheceram como autênticas as assinaturas lançadas nos cupons fiscais a si
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atribuídos.  Crime não evidenciado.  Ausência  de justa  causa para deflagração de ação penal.
Insistência no arquivamento.

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

428. Processo: JFRJ/CAM-0003014-
60.2013.4.02.5103-INQ

Voto: 3906/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
CAMPOS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3º). MPF:
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). MATERIALIDADE E
AUTORIA EVIDENCIADAS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de
estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º), mediante o recebimento indevido de parcelas de
benefício após o óbito do titular, referente às competências de 05/2007 a 03/2008, o que gerou um
prejuízo à autarquia federal no aporte de R$ 5.810,38. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu  o  arquivamento,  com  fundamento  na  aplicação  do  princípio  da  insignificância  a
evidenciar a atipicidade da conduta. Discordância do Magistrado. 3. No caso, tendo em vista o
recebimento irregular do benefício por 10 meses e a relevância do bem jurídico protegido, não se
mostra  razoável  o  arquivamento  dos  autos.  Não  se  trata  de  patrimônio  particular,  mas  da
coletividade. Aqui, a tutela jurídica não é apenas a integridade do erário. Busca-se, também, a
proteção da confiabilidade e da equidade das relações entre o Estado e a sociedade e suas
diversas  formas  de  custeio.  4.  Registre-se  que  a  2ª  Câmara,  em  casos  semelhantes,  tem
homologado  as  promoções  de  arquivamento,  mas  somente  quando  constatada  a  completa
ausência  de dolo  na  percepção indevida de até  03 meses,  que  não é o  caso  dos autos.  5.
Ademais, tem-se evidenciada tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, tendo em vista que a
investigada confessou ter sacado o benefício durante alguns meses após o óbito do titular. 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.

429. Processo: JF-RJ-0507940-28.2016.4.02.5101-
INQ

Voto: 3816/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Trata-se  de  procedimento  formado  no  âmbito  desta  Procuradoria  da  República  no  Rio  de
Janeiro/RJ, a partir de representação sigilosa, informando irregularidades supostamente ocorridas
no âmbito do Conselho de Química da 3ª Região. O denunciante noticia que o Presidente do
Conselho estaria cometendo diversas irregularidades, dentre elas, contratação de servidores sem
concurso  público  (amigos  e  parentes),  violação  ao  princípio  da  moralidade,  interrupção  dos
trabalhos  de  auditoria  externa  contratada  pelo  próprio  Conselho  e  demissão  arbitrária  de
funcionários.  Informa,  ainda,  possível  violação  ao  princípio  da  publicidade,  em  razão  da
contratação  de  serviços  de  escritório  de  advocacia,  sem  publicação  no  DO.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em setembro de 2016, o douto Procurador da República
Vinícius Paneto do Nascimento, após analisar o relato apresentado, entendeu pelo arquivamento
do feito, não tendo vislumbrado conduta penalmente relevante. O pedido foi rejeitado pelo MM.
Juiz da 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, retornando os autos à 2ª CCR. Em fevereiro
de  2017,  essa  colenda  Câmara  manifestou-se  pela  a  designação  de  outro  membro  para
prosseguir na persecução penal, pontuando a necessidade do "aprofundamento das investigações
para  que  sejam  esclarecidos  os  pontos  relevantes  ou  dotados  de  potencialidade  lesiva  das
informações prestadas". Depois de recebida a cópia do Inquérito Civil, instaurado para apurar a
denúncia referida, e embora os relatos apresentados façam referência a condutas relevantes, sob
o ponto de vista jurídico, não há nos mesmos a indicação de fatos definidos como crime, pois a
leitura dos documentos encaminhados ao MPF demonstram que o próprio denunciante pretendeu
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denunciar atos de improbidade administrativa  perpetrado no âmbito  do Conselho Regional  de
Química da 3ª região. Foi encaminhada cópia do feito ao Núcleo de Tutela Coletiva da PRRJ.
Homologação do arquivamento.

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

430. Processo: JFRS/SLI-5000323-
94.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 3672/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A REITERAÇÃO  DA CONDUTA DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar a suposta prática
do crime tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de mercadorias estrangeiras
em poder do investigado. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com
fundamento no princípio da insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados (R$ 2.124,00)
estar  abaixo  do  estipulado  pela  Portaria  75/2012  do  Ministério  da  Fazenda,  que  é  de  R$
20.000,00.  3.  Discordância  do  Magistrado,  em razão  da  habitualidade  na  prática  da  conduta
delituosa (9 autos de infração com apreensão de mercadorias. Ocorrências de 2011 a 2014 " fls.
28/31). 4. Não se afigura possível a incidência do princípio da insignificância no caso, devido à
notícia de reiteração da conduta por parte do investigado, fato que não se revela penalmente
irrelevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6. Designação de outro membro
para prosseguir na persecução penal.

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

431. Processo: JFRS/SLI-5000606-
54.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 3264/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  dos  crimes  de  desacato  (CP,  art.  331).  Notícia  de  que  o
investigado teria proferido ofensas e ameaças contra médico perito do INSS, em razão de este ter
dado parecer contrário à concessão do benefício previdenciário pleiteado pela esposa e pela filha
do  representado.  O investigado  teria  proferido  as  seguintes  palavras,  ao  encontrar  o  aludido
médico  em  um  restaurante:  "desgraçado,  tu  tens  que  morrer".  Foi  também  relatado  que  o
indiciado  não  portava  nenhum objeto  nas  mãos.  MPF requereu  o  arquivamento  do  feito  por
entender que não houve dolo específico, consistente no intuito de menosprezar ou desprestigiar o
servidor em razão da função por ele exercida. Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c  art.  62,  IV  da  LC 75/93.  Devido  à  situação  em que se  encontrava  sua  família,  no
momento em que as ofensas foram proferidas o investigado encontrava-se num estado emocional
extremamente abalado e acometido de uma exaltação que afetou sua capacidade de fazer uma
devida  ponderação  das  palavras  empregadas.  As  expressões utilizadas pelo  investigado  não
foram no sentido de rebaixar o representante pelo exercício de suas funções, portanto, não resta
configurado  o  crime  de  desacato.  Inequívoca  ausência  do  elemento  subjetivo  necessário  à
configuração do tipo penal. Precedentes do STJ: HC 305.141/PB, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, DJe 18/02/2015; Inq. 292/AC, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJ 04/02/2002 p.
248. Ademais, não há que se falar em crime de ameaça, pois sequer se vislumbra a promessa de
mal injusto que constitui o elemento essencial do tipo penal em questão. Crime não evidenciado.
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Insistência no arquivamento.

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

432. Processo: JF/SP-0003553-24.2017.4.03.6181-
INQ

Voto: 4254/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato majorado (CP,
art. 171, § 3º), tendo em vista possível ocorrência de emissão e desconto de cheque clonado de
titularidade de correntista da Caixa Econômica Federal, depositado em conta de banco privado,
no valor de R$ 1.240,00.  MPF: Promoção de arquivamento com fundamento na ausência  de
elementos  que  comprovem  a  atuação  dolosa  e  consciente  do  titular  da  conta  na  qual  foi
depositado o cheque, bem como na ausência de diligências úteis a serem realizadas nos autos.
Discordância do Juiz Federal,  sob o fundamento de que a quantidade de cheques fraudados
depositados na conta do beneficiado (dez cheques, todos devolvidos no mesmo dia 28/10/2011),
sem qualquer contestação formal por sua parte, indicaria indícios de autoria delitiva. Aplicação do
art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. A vítima, correntista do banco privado, afirmou ter
realizado  contestação  junto  à  CEF,  tendo  sido  ressarcido  do  valor  descontado  de  sua  conta
bancária. O investigado, ao ser ouvido pela Polícia Federal, afirmou que no ano de 2011 estava
desempregado e fazia "bico" de instalação de para-raios, sendo que chegou a receber cheques
pelos serviços. Disse que não conhece o correntista prejudicado e que acredita que o cheque em
questão possa ter sido recebido como forma de pagamento pelos serviços que prestava. O banco
no  qual  o  cheque  foi  depositado  encaminhou  cópias  dos  extratos  bancários  da  conta  o
investigado, relativos aos meses de outubro e novembro de 2011, e informou que não localizou
contestações na referida conta. Quanto ao dia 28/10/2011, consta a devolução de dez cheques
depositados na conta do investigado,  incluindo o do correntista  em questão.  O MPF solicitou
exame pericial comparando os materiais gráficos fornecidos pelo investigado e pela vítima, com a
assinatura constante na cópia do cheque fraudado, dentre outras diligências. O banco privado
encaminhou cópias dos referidos cheques. Não foi localizado mandado de intimação expedido em
outro  inquérito  para  o  investigado.  Frise-se  que  não  consta  dos  autos  o  original  do  cheque
fraudado, a principal prova da materialidade delitiva. Os bancos normalmente mantêm os originais
dos cheques compensados de dois a três dias úteis após a data da compensação. O fato ocorreu
em 2011.  Dessa maneira,  a investigação já  se inicia  fragilizada,  já  que sem a apreensão do
cheque original, impossível que se elabore perícia apta a elucidar indício de autoria delitiva. As
eventuais diligências sugeridas pelo magistrado não se mostram úteis para embasar elementos
de acusação, tendo em vista o tempo decorrido desde a data do fato. Ausência de elementos
probatórios aptos a ensejar propositura de ação penal. Insistência no arquivamento.

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

433. Processo: JF/URA-0007375-68.2016.4.01.3802-
INQ

Voto: 3836/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UBERABA/MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes de contrabando (CP, art. 334-
A)  e  moeda  falsa  (CP,  art.  289).  Moeda  falsa.  Ausência  de  dolo  por  parte  do  investigado.
Concordância do magistrado. Contrabando de cigarros: promoção de arquivamento fundada no
princípio da insignificância. Discordância do Juiz. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC
75/93.  Conforme  a  Orientação  nº  25/2016  da  2ª  CCR,  de  18/04/2016,  procede-se  ao
"arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao contrabando
de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços
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de cigarros,  seja  pela  diminuta reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade de  se  dar
efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que cobra a
persecução penal". No presente caso, foram apreendidos apenas 140 (cento e quarenta) maços
de  cigarros  de  origem  estrangeira  e  não  há  notícia  de  reiteração  da  conduta,  o  que,
excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada. Manutenção do
arquivamento.

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

434. Processo: PRM/JAL-3427.2016.000038-6-INQ Voto: 3484/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JALES/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de moeda falsa (CP, 289, §1º). Apreensão de cinco (05) cédulas
no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, sendo que duas delas eram falsas. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O investigado é vendedor ambulante e comercializa roupas
na região. O laudo pericial esclarece que a falsificação não é grosseira e tem atributos suficientes
para  ser  inserida  no  meio  circulante  e  enganar  padrões  do  "homem comum".  O investigado
ressarciu o prejuízo causado a um posto de gasolina ao qual havia repassado uma das cédulas.
Inexistência de dolo do investigado. Não há nos autos qualquer demonstração de que o acusado
detinha  ciência  da  falsidade  das  cédulas  apreendidas.  Ausência  de  indícios  de  autoria  e  de
elementos que permitam traçar uma linha investigativa eficaz. Impossibilidade de realização de
outras diligências aptas a elucidar as investigações. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª
CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Necessidade de comunicação do fato e remessa da
cédula  falsa  para  o  Departamento  do  Meio  Circulante  do  Banco  Central  do  Brasil
(MECIR/BACEN),  que  mantém  base  de  dados  sobre  moeda  falsa.  Homologação  do
arquivamento.

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

435. Processo: PRM-JND-3422.2014.000077-2-INQ Voto: 3953/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Saque irregular de
abono salarial realizado em agência da Caixa Econômica Federal em Jundiaí/SP. Utilização de
cartão magnético falso, conforme laudo de perícia. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62,
IV). Apesar da existência de gravação na qual se verifica o indivíduo realizando o saque no Auto
Atendimento da agência da CEF com o cartão falso, não há como extrair detalhes da fisionomia
do suspeito devido à baixa resolução espacial, problemas de iluminação, de foco e de grande
distância pessoa-câmera. Não há indícios mínimos da autoria delitiva. Inexistência de diligências
aptas a modificar este panorama. Aplicação da Orientação n. 26 da 2ª CCR. Homologação do
arquivamento.

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

436. Processo: PRM-JND-3422.2015.000185-2-INQ Voto: 3802/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo perpetrado em detrimento da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (CP, art. 157, caput, §2º, II). Carteiro motorizado foi abordado por dois indivíduos, um
deles estava portando arma de fogo, obrigando-o a conduzir o veículo até outro local, no qual
subtraíram 2 (dois) cartões de banco privado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
A vítima afirmou não ter condições de recordar as características dos assaltantes. Oficiado, o
banco  informou  não  haver  como  localizar  os  cartões  de  créditos  através  dos  códigos  de
rastreamento. Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva. Inexistência de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera coisa julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

437. Processo: PRM/SAN-3408.2016.000328-9-INQ Voto: 3348/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  desacato  (CP,  art.  331).  Notícia  de  que  o
investigado,  perito  do INSS, teria  desacatado Delegada da Polícia  Federal  de Santos após o
término  de  sua  oitiva  em outro  inquérito  policial.  MPF requereu  o  arquivamento  do  feito  por
entender que não houve dolo específico, consistente no intuito de menosprezar ou desprestigiar o
servidor em razão de suas funções. Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c
art. 62, IV da LC 75/93. Devido ao nervosismo com a situação, o investigado afirmou em seu
interrogatório que não teve a intenção de ofender a autoridade policial.  Ouvido nos presentes
autos,  médico  psiquiátrico  relatou  a  patologia  maníaco  depressiva  do investigado.  Inequívoca
ausência  do elemento  subjetivo  do  crime de desacato.  Atipicidade.  Precedentes  do STJ:  HC
305.141/PB, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/02/2015; Inq. 292/AC, Rel. Min. Felix
Fischer, Corte Especial, DJ 04/02/2002 p. 248. Insistência no arquivamento.

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

438. Processo: SR/DPF/MG-00679/2013-INQ Voto: 3324/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações. Lei
nº  9.472/97,  art.  183.  A Agência  Nacional  de  Telecomunicações  (ANATEL)  detectou  o  uso
desautorizado  de  radiofrequência  por  parte  de  pessoa  física  para  transmissão  de  rádio
comunitária. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância, tendo em vista a
mínima ofensividade da conduta. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c
art.  62, IV, da LC 75/93. Constatação de que todos os aparelhos transmissores operavam em
baixa potência, muito inferior a 25W. Bem jurídico tutelado pela norma " a segurança dos meios de
telecomunicações " não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a
intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente ofensiva. Subsidiariedade do direito penal.
Atipicidade  do  fato.  Incidência  do  princípio  da  insignificância.  Precedentes:  STF,  HC  nº
115.729/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/02/2013; STJ, RHC 55.743/RO,
Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma, DJe 28/04/2015. Falta de justa causa para a persecução
penal. Insistência no arquivamento.

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

439. Processo: JF/MG-0087295-68.2014.4.01.3800-
APN

Voto: 3458/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCESSO INVESTIGATÓRIO.  CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP,  ART.  334,
§1º,  "C",  COM VIGÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS).  DENÚNCIA OFERECIDA.  DIVERGÊNCIA
RELACIONADA AO PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS PARA O OFERECIMENTO DA
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  RECUSA  MINISTERIAL.  APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. SÚMULA 696 DO STF. CONHECIMENTO DA REMESSA.
INSISTÊNCIA NA NEGATIVA DE OFERECIMENTO. 1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público
Federal pela prática do crime de contrabando (CP, art. 334, §1º, "c", vigente à época dos fatos),
por particular, tendo em sua prisão em flagrante após a apreensão em seu poder de cigarros de
procedência estrangeira, sem nota fiscal. Já havia realizado a mesma conduta em outras cinco
ocasiões. 2. A Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o benefício da suspensão
condicional  do  processo,  ressaltando  que,  "inobstante  o  crime  em  comento  tenha  sido  sido
perpetrado antes da vigência da Lei n. 13.008/2014, que majorou a pena mínima para o delito de
contrabando, o que, em tese, permitiria a suspensão condicional do processo, o MPF deixa de
oferecer  tal  benefício  ao  denunciado  em  razão  dos  registros  apostos  em  suas  folhas  de
antecedentes criminais e também pelo fato do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal demonstrar a prática anterior de delito da mesma espécie. Ademais, é de se registrar que
em depoimento de fls. 05/06 o acusado informou que: 'hoje foi a sexta vez que comprou cigarros
em Belo Horizonte para revendê-los em Governador Valadares (")',  tudo a indicar  que faz da
prática  criminosa  o  seu  meio  de  vida".  3.  A Juíza  Federal,  por  sua  vez,  discordou  do  não
oferecimento da suspensão condicional do processo, por considerar que "a oferta ao denunciado
do favor processual previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/95 não se traduz em arbítrio do órgão da
acusação,  mas  discricionariedade  regrada,  uma  vez  que  presentes  os  requisitos  objetivos  e
subjetivos  que  assim  o  autorizam.  E,  conquanto  invocada  uma  pretensa  habitualidade  no
exercício da atividade delituosa como fundamento na negativa da proposta, tal argumento não é
bastante para justificá-la, seja diante da ausência de fatos concretos que assim revelem, seja
considerada a ilegalidade da eleição do óbice não previsto na legislação penal para agravar a
situação jurídica do imputado". 4. Requisito objetivo: pena mínima cominada ao crime não pode
superar  1 ano. No caso, a pena mínima do crime de contrabando, previsto no artigo 334 do
Código Penal à época dos fatos, pelo qual o réu foi denunciado é de 01 (um) ano de reclusão,
encontrando-se preenchido esse requisito.  5.  Os demais requisitos de admissibilidade são: a)
inexistência de processo em curso; b) inexistência de condenação anterior por crime; c) que o
condenado não seja reincidente em crime doloso; e, por fim, d) requisito de ordem subjetiva: a
culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  social  e  personalidade  do  agente,  bem  como  os
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. 6. Considerando os elementos
colhidos nos autos, principalmente o depoimento do próprio denunciado, que afirmou ser a sexta
vez que adquiria os cigarros, e a quantidade apreendida (5.460 maços), sua culpabilidade mostra-
se evidente, uma vez que há fortes elementos que denotam que o réu faz uso da prática criminosa
como meio de vida. 7. Insistência na negativa da proposta de suspensão condicional do processo
e prosseguimento da ação penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

440. Processo: PR/SP-3000.2016.001904-1-INQ Voto: 3412/2017 Origem: GABPRM1-CAS - CARLOS
ALBERTO SZTOLTZ
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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 em São Paulo 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
entorpecente (cocaína). 2. A Procuradora da República oficiante em São Paulo/SP, manifestou-se
pelo  declínio  de  competência  em favor  da Justiça  Federal  de Maringá/PR,  considerando que
naquele Estado se consumou o núcleo do tipo "remeter", em conformidade com o art. 70 CPP. 3.
Remetidos os autos à PRM " Maringá/PR, o Procurador da República suscitou conflito negativo de
atribuições,  por  entender  que  "o  eventual  delito  de  tráfico  internacional  de  substância
entorpecente,  na  modalidade  'importar',  consumou-se  na  cidade  de  São  paulo/SP,  mais
especificamente na Alfândega da Receita Federal do Brasil em São Paulo " Serviço de Remessa
Postais  Internacionais,  local  onde  a  substância  que,  pelas  características  e  forma  de
apresentação,  aparentavam  se  tratar  de  droga,  internaram  e/ou  ingressaram  em  território
nacional".  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 " Maringá/PR (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). Participaram da votação os membros Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

441. Processo: 1.27.000.000075/2017-48 Voto: 4016/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
POSSÍVEL CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ARTS. 299).  DECLÍNIO PREMATURO.
COLHEITA DE  PROVAS MÍNIMAS.  ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO
PIAUÍ,  DOMICÍLIO DA SUPOSTA VÍTIMA.  1.  Notícia  de Fato instaurada para apurar  suposta
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realização  de  declaração  fraudulenta  de  Imposto  de  Renda  de  pessoa  física  residente  em
Teresina/PI, por terceiro, que se declarou residente em Vila Velha/ES, e que teria utilizado dados
falsos em nome da contribuinte. 2. O Procurador da República oficiante na PR/PI declinou de suas
atribuições em favor da PR/ES,  por entender que "provavelmente,  a vantagem decorrente da
declaração fraudulenta  lá  foi  sacada ou,  ainda,  o  crime não se consumou por  circunstâncias
alheias à vontade do agente (tentativa). Assim, eventuais providências associadas à persecução
criminal dos fatos aqui noticiados devem ser envidadas pelo órgão do Ministério Público Federal
no  Estado  do  Espírito  Santo,  consoante  alinhava  a  jurisprudência  majoritária,  visto  que  a
consumação do ilícito penal (obtenção da vantagem ilícita) se deu naquela localidade". 3. Por sua
vez,  o  Procurador  da  República  oficiante  na  PR/ES suscitou  o  presente  conflito  negativo  de
atribuições, considerando que, "ao que narrou a suposta vítima, a fraude acabou gerando para ela
uma dívida, não uma vantagem, o que sugere não uma declaração falsa para auferir restituição de
imposto indevida.  Ao contrário,  a narrativa sugere,  de início, que a falsificação se deu com a
intenção de utilização, pelo falsário, da declaração falsa, 'com imposto a pagar', para outros fins.
Aduz, ainda, que sequer foi acostada aos autos cópia da declaração de imposto de renda pela
vítima, o que não permite concluir, concretamente, que o endereço fornecido à Receita Federal
em Vila Velha/ES corresponde ao endereço de onde fora enviada a declaração pelo falsário. 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. Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a representante
cingiu-se  em noticiar  que  uma pessoa,  supostamente  residente  em Vila  Velha/ES,  teria  feito
declaração de imposto de renda usando dados falso em seu nome, gerando uma dívida de R$
2.665,11. 6. A regra contida no 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. Considerando que a
vítima reside em Teresina/PI, as diligências investigatórias iniciais devem ser promovidas pela
PR/PI, visto que, nesta fase embrionária, mostra-se mais prático e útil que a própria representante
forneça outras informações e documentos que comprovem o ilícito, em especial a Declaração de
Imposto de Renda falsa que ela afirma existir,  mas que não foi  sequer juntada aos autos.  8.
Fixação da atribuição da PR/PI (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). Participaram da votação os membros Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

442. Processo: 1.34.001.007004/2016-41 Voto: 4019/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.
CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A). CONFLITO
CONHECIDO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO
PAULO,  ORA  SUSCITADA.  1.  Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de
representação enviada pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de São Paulo, para apurar a prática do
delito de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), conforme sentença transitada
em julgado em 10/11/2014. 2. O Procurador da República oficiante na PR/SP encaminhou os
autos  à  Procuradoria  da  República  em Bauru/SP,  tendo  em vista  que  a  empresa  reclamada
possuiria sede na cidade de Pederneiras/SP. 3. O Procurador da República oficiante na PRM-
BauruSP  suscitou  o  presente  conflito  de  atribuições,  ante  a  constatação,  com  base  nas
informações contidas na petição inicial e na sentença trabalhistas, de que a sede da empresa
seria, em verdade, na cidade de São Paulo/SP. 4. A questão deve ser resolvida à luz do art. 70 do
Código de Processo Penal, que determina a competência do Juízo do lugar em que se consumou
o delito ou, na hipótese de tentativa, do lugar em que foi praticado o último ato de execução. 5. Os
fatos trazidos configuram o crime de sonegação de contribuição previdenciária cuja natureza é
material (CP, art. 337-A), "a competência para processar e julgar o delito é do local onde houver
ocorrido  a  sua  consumação,  por  meio  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  sendo
irrelevante a mudança de domicílio fiscal do contribuinte" (CC nº 120.850/BA, Terceira Seção, Min.
Marco  Aurélio  Bellizze,  DJe:  30/08/2012).  6.  Precedentes  da  2ª  CCR:  processo  nº
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3000.2014.003683-5,  649ª  Sessão,  de  06/06/2016,  unânime;  processo  nº  5005487-
30.2014.4.04.7208, 635ª Sessão, de 15/02/2016, unânime; processo nº 1.26.000.003311/2013-91,
613ª  Sessão,  de  15/12/2014,  unânime.  7.  No  presente  caso,  os  créditos  tributários  foram
definitivamente constituídos por meio da prolação de sentença trabalhista pelo Juízo do Trabalho
em São Paulo e a empresa possuía sede situada na referida capital,  conforme expresso nas
informações  contidas  nas  peças  processuais  da  ação  trabalhista,  inclusive  no  mandado  de
citação.  8.  Conhecimento  do  presente  conflito  negativo  de  atribuições  e,  no  mérito,  por  sua
procedência para reconhecer a atribuição da Procuradoria da República em São Paulo/SP.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

443. Processo: DPF/DVS/MG-00104/2017-INQ Voto: 4189/2017 Origem: GABPRM2-FCTT - FLAVIA 
CRISTINA TAVARES TORRES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado em razão da prática, em tese, do crime de roubo qualificado (CP, art.
157, § 2º, I e II), uma vez que no dia 03/01/2017, pelo menos dois indivíduos, um dos quais entrou
no  estabelecimento  portando  arma  de  fogo,  subtraíram  a  quantia  de  R$  71.796,63  que  se
encontrava no cofre da agência dos Correios pertencentes ao Banco Postal. Revisão de declínio
de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Danos  ao  serviço  postal  não  evidenciados.
Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou destruição de
bens cedidos pela franqueadora, não restando configurado, no caso, real e expressivo prejuízo à
empresa  pública  federal.  Precedentes  do  STJ  (CC  nº  145.800/TO,  DJe  25/4/2016;  CC  nº
133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão
de Revisão, 24/4/2017, unânime). Carência de elementos de informação capazes de legitimar, até
o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

444. Processo: DPF/VGA-00080/2016-IPL Voto: 3810/2017 Origem: GABPRM2-MFDH - 
MICHEL FRANCOIS DRIZUL 
HAVRENNE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de ameaça contra particular (CP, art. 147).
Os representantes,  que estavam a serviço de empresa privada executando a implantação de
cerca divisória de faixa de domínio na BR 459, teriam sido ameaçados por particular,  que se
apresentou como proprietário do imóvel limítrofe à rodovia, e, posteriormente, teria expulsado os
trabalhadores da empresa do local. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Inquirido, o
investigado afirmou que no dia do ocorrido estava muito irritado por não ter sido informado sobre a
realização das obras, além de os funcionários da empresa terem violado a entrada de seu sítio e
lá ingressado sem sua autorização, negando ter proferido ameaças. Não se vislumbra qualquer
elemento  capaz  de  atrair  a  competência  federal.  Supostas  ameaças  proferidas  contra
empregados de empresa particular, não estando em discussão a faixa de domínio da União, mas
sim a postura dos trabalhadores na execução do serviço próximo à propriedade particular. Inexiste
nos  autos  informações  que  denotem  lesão  a  bem,  serviço  ou  interesse  da  União,  de  suas
entidades autárquicas e fundacionais. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

445. Processo: 1.13.000.000781/2017-85 Voto: 4053/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão. Representação feita em desfavor de Delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas,
então presidente de Sindicato dos Delegados de Polícia Civil  do Amazonas (SINDEPOL/AM),o
qual  teria  se  apresentado  como  advogado  perante  ao  Supremo  Tribunal  Federal.  Narra  o
representante que o representado, ao invés de trabalhar em prol dos filiados, teria buscado por
vias  escusas  prejudicar  alguns  Delegados  da  classe.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Observa-se aos fatos apurados não ocasionaram nenhuma lesão
direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  necessários  para  firmar  a
competência  da  Justiça  Federal,  nos  moldes  do  art.  109,  IV  da  Constituição  da  República.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

446. Processo: 1.14.000.000990/2017-91 Voto: 3898/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta comercialização irregular de medicamentos sem licença da autoridade
sanitária competente (CP, art. 273, § 1º-B). Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR).
Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  a  justificar  a  competência  da  Justiça
Federal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 126.223/SP, Dje 15/05/2013; CC 119.594/PR, DJe
18/09/2012; CC 122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR,
DJe 01/02/2011. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

447. Processo: 1.14.000.001215/2017-53 Voto: 3899/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  formulada  na  Divisão  Criminal  do  MPF.  Notícia  de
possível  ocorrência  de  crimes  de  tráfico  de  drogas,  homicídios  e  corrupção  de  menores,
praticados  de  maneira  sistemática  no  bairro  de  São  Cristóvão,  em Salvador/BA.  Revisão  de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Inexistência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta. Fatos que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto
a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência, até o momento, de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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448. Processo: 1.15.000.000964/2017-26 Voto: 4164/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  feita  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão dando conta da possível prática do crime de apropriação indébita por advogado (CP, art.
168), quando em sua atuação teria se apoderado dos valores referentes a expurgos inflacionários
incidentes em saldo do FGTS do representante, sem repassar-lhe o devido. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª  CCR).  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  2ª  CCR:
1.22.013.000005/2016-46, 653ª Sessão, 04/07/2016, à unanimidade. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

449. Processo: 1.17.000.000590/2017-74 Voto: 4058/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão.  A  representante  informa  que  o  representado,  seu  ex-companheiro,  estaria  se
apropriando  de valores  de propriedade de  seu  filho,  relativos  ao pagamento  de benefício  de
prestação continuada pelo INSS. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A retenção de
parte  do benefício  auferido pelo  menor,  caso se comprove ter  sido desviado,  não representa
ofensa à fonte pagadora do benefício, mas sim ao patrimônio particular do beneficiário, visto que
os  valores  teria  sido  subtraídos  com  cartão  magnético  e  senha.  Da  mesma forma,  caso  se
comprove  que  eventuais  empréstimos  adquiridos  tenham  sido  desviados  em  proveito  do
representado, não há que se falar em competência federal para este caso, pois não há qualquer
relato de fraude contra o INSS. Prejuízo suportado por particular.  Ausência de ofensa a bens,
serviços ou interesses da União ou qualquer de suas entidades ou empresas públicas. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

450. Processo: 1.17.000.000625/2017-75 Voto: 3224/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta divulgação de produto na internet sem registro na Agência Nacional de
Vigilância  Sanitária  "  ANVISA.  (Lei  8.137/90,  art.  7º).  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 " 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar a
competência  da  Justiça  Federal.  Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC  126.223/SP,  Dje
15/05/2013; CC 119.594/PR, DJe 18/09/2012; CC 122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP,
DJe  27/03/2012;  CC  104.842/PR,  DJe  01/02/2011.  Inexistência  de  elementos  de  informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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451. Processo: 1.17.004.000132/2016-14 Voto: 3904/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão. Possível crime tipificado no art. 104 do Estatuto do Idoso, tendo em vista a retenção de
cartões magnéticos de contas bancárias relativas a benefícios concedidos a idosos, com o fim de
assegurar  o  pagamento  de  operações  de  venda  a  prazo  realizadas  nos  estabelecimentos
comerciais dos investigados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Os
fatos  investigados  dizem  respeito  exclusivamente  a  danos  relacionados  ao  patrimônio  de
particulares,  não  incidindo  em  danos  ao  patrimônio  da  União,  visto  que  não  há  qualquer
irregularidade relacionada aos benefícios dos idosos. Narrativa que aponta eventual crime contra
o patrimônio exclusivo dos particulares. Ausência de elementos que justifiquem a atribuição do
Ministério  Público  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

452. Processo: 1.19.001.000072/2017-76 Voto: 3845/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de declarações prestadas na Sala de Atendimento ao Cidadão. A
representante relata o assassinato de dois indígenas, que teria se dado por atropelamento (CP,
art. 121). Suas mortes teriam ligação com a prática de desmatamento ilegal em terra indígena por
madeireiros da região. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). As mortes dos indígenas
de fato ocorreram e, de acordo com os depoimentos colhidos, há, de fato, fortes tensões entre
indígenas e madeireiros na cidade de Amarante do Maranhão. Contudo, os elementos probatórios
colhidos não indicam que os homicídios foram praticados dolosamente em virtude da própria
condição de indígena das vítimas. Convém levar em conta todo o contexto em que as mortes
ocorreram: acidente de trânsito que se deu dentro do perímetro urbano, com as vítimas em uma
moto. Conforme relatório da Polícia Civil, a via pela qual os indígenas trafegavam possui sinal de
parada obrigatória, sendo que as vítimas deveriam ter respeitado o sinal (constam imagens do
local). Analisando todo o contexto fático, é difícil crer que a morte das vítimas tenha decorrido de
ato doloso diretamente relacionado com a disputa por direitos indígenas, pois todos os elementos
probatórios indicam para a ocorrência de acidente de trânsito causado pelo avanço no sinal de
parada. Os fatos narrados não dizem respeito a direitos e interesses coletivos da comunidade
indígena. A competência da Justiça Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca
de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos
índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que
tradicionalmente  ocupam,  conforme  dispõem  os  arts.  109,  XI,  e  231,  ambos  da  CF/1988.
Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
DJ  03-02-2006).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

453. Processo: 1.19.001.000106/2017-22 Voto: 3916/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Apuração de suposta falsificação de carteira de identidade de indivíduo. Revisão
de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  A carteira  de  identidade  é  um  documento  cuja
expedição é feita em âmbito estadual, no caso, o Estado do Tocantins. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

454. Processo: 1.20.001.000103/2017-78 Voto: 3965/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACERES-MT

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada na Sala de Atendimento ao Cidadão para apurar possível prática do
crime de falsidade documental e suposto crime relacionado à reclassificação de candidata em
concurso público. Representante afirma que uma mulher teria obtido diploma falso de conclusão
do ensino médio, cometido falsidade ao valer-se de outras pessoas para realizar as provas de seu
curso de pedagogia on-line, bem como, aprovada em concurso público da Prefeitura Municipal de
Lambari  D'Oeste/MT, teria sido convocada para posse em detrimento de candidato mais bem
classificado. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não há elementos mínimos que
denotem a atribuição federal, uma vez que a representada, em tese, valeu-se dos documentos
para  obter  vantagem supostamente  indevida  em concurso  público  municipal,  promovido  pela
Prefeitura de Lambari d'Oeste. Igualmente, o diploma supostamente falso consiste em certificado
de ensino médio, cuja responsabilidade organizacional cabe aos Estados da Federação e não à
União. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

455. Processo: 1.20.004.000003/2017-11 Voto: 3809/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  sigilosa  formulada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Possíveis irregularidades na gestão do prefeito de Confresa/MT, que
teria violado a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n° 101/2000) ao contratar serviços que não
seriam executados nos  seus  últimos 180  dias  de gestão,  atuando dessa  forma em favor  de
particulares. Os autos foram remetidos pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, por entender
não ser de sua atribuição a análise da questão trazida. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª
CCR/MPF). A narrativa do representante pode indicar o cometimento do crime disposto no art.
359-C,  do  CP,  que  diz:  "ordenar  ou  autorizar  a  assunção  de  obrigação,  nos  dois  últimos
quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no
mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não
tenha  contrapartida  suficiente  de  disponibilidade  em  caixa".  Assim  sendo,  frise-se  que,  no
presente caso, não há se quer menção concreta a bem ou interesse da União que possa atrair a
atribuição do MPF e da competência da Justiça federal.  Declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

456. Processo: 1.22.000.001296/2017-10 Voto: 3893/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato autuada com base em ofício da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais "
FHEMIG.  Narra  um dos representantes,  que  está  internado em hospital  em Sabará/MG, que
constituiu seu irmão como procurador para receber e gerir seu benefício de aposentadoria por
invalidez,  enquanto estivesse internado.  Contudo,  informa que  ele  teria  feito  uso  indevido do
benefício,  realizando  quatro  empréstimos  em  seu  nome,  sem  seu  consentimento,  afetando
consideravelmente o valor da aposentadoria recebida e prejudicando seus planos de retorno para
casa.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Prejuízo  suportado  por  particular.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

457. Processo: 1.22.000.001347/2017-11 Voto: 3895/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  autuada  a  partir  da  manifestação  realizada  na  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão.  Narra  o  representante  que  estaria  sendo  vítima  de  monitoramento
eletrônico do seu celular por um detetive particular a mando de uma mulher. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos que não apontam qualquer infração penal em
prejuízo direto a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência, até o
momento, de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

458. Processo: 1.22.009.000053/2017-84 Voto: 3221/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GOV. VALADARES-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato autuada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possíveis crimes de ameaça
(CP, art. 147) e agressões físicas (CP, art. 129). Narra a representante que as vítimas, sua filha e
a advogada, quando estavam se deslocando para cumprir diligências e participar de audiências
judiciais,  teria sido agredidas e ameaçadas de morte por duas mulheres.  Revisão de declínio
(Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).  Fatos  envolvendo  apenas  particulares.  Inexiste  nos  autos
informações  que  denotem  lesão  a  bem,  serviço  ou  interesse  da  União,  de  suas  entidades
autárquicas  e  fundacionais.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

459. Processo: 1.22.012.000115/2017-07 Voto: 3931/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
DIVINÓPOLIS-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada na Seção de Atendimento ao Cidadão acerca da possível falsificação
de documentos no âmbito da Fundação Educacional Vale do São Francisco, pessoa jurídica de
direito privado, situada em Iguatama/MG. A Diretora da instituição estaria falsificando os diários
escolares (notas, presença, faltas) e os dados falsos posteriormente eram inseridos nos históricos
escolares dos alunos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não há se falar em
competência da Justiça Federal. 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". Segundo posicionamento recente do STJ, não importa a qualificação do
órgão expedidor do documento, mas a natureza do ente perante o qual ele é utilizado (súmula nº
546 do STJ). No caso em tela, não há notícia de que os documentos falsos tenham sido usados
perante o Ministério da Educação. Pelo que consta, os documentos eram produzidos não para
ludibriar entes federais, mas para evitar que alunos fossem prejudicados por professores que não
estavam entregando os diários no tempo devido.  Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou
interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

460. Processo: 1.23.000.000622/2015-72 Voto: 3841/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  feita  pelo  Instituto  PEABRIU,  contratado
pelo  INCRA para  prestar  serviços  de  assistência  técnica  de  extensão  rural,  relatando  que  a
população local e a equipe técnica de projetos de assentamento agroextrativistas, localizados nos
municípios de Ponta e Pedras e Cachoeira do Arari,  têm enfrentado constantes problemas de
segurança decorrentes da grande incidência de "piratas". Segundo relatos do diretor do Instituto, a
constante presença de piratas ameaçando a população e a referida equipe técnica se deve ao
fato de o Instituto PEABIRU ter ligação com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
"  INCRA,  razão  pela  qual  seria  competência  do  Ministério  Público  Federal  apurar  os  fatos.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não se vislumbra, nos fatos
narrados, a ocorrência de gravames diretos e imediatos a bens, serviços ou interesses da União,
representada, neste caso, pelo serviço terceirizado do Instituto PEABIRU. Ausência de ofensa a
bens,  serviços ou interesses da União ou qualquer de suas entidades ou empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

461. Processo: 1.24.001.000061/2017-26 Voto: 3886/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de estelionato (art. 171, CP).
Suposta prática de golpes em nome do programa "CNH Social", com a cobrança de valores para
emissão da Carteira Nacional de Habilitação obtida por meio desse programa. Revisão de declínio
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(Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Prejuízo suportado por particular,  já que o "CNH Social"  é um
programa  subsidiado  pelo  Governo  do  Estado  da  Paraíba,  regulado  pela  Lei  Estadual  nº
9.809/2012. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou qualquer de suas
entidades ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

462. Processo: 1.25.000.001121/2017-09 Voto: 3807/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato consistente na clonagem de cartão de crédito de
banco  privado  (CP,  art.  171)  e  crime  contra  o  sistema  financeiro  (Lei  7.492/86,  art.  19).  O
noticiante informa que teve seus dados utilizados por terceiros para o cometimento de crimes nas
cidades de Curitiba/PR e Várzea Grande/MT, como financiamento de veículo perante instituição
financeira  e  clonagem  de  cartões  de  créditos.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª
Câmara).  O  fato  relacionado  ao  possível  crime  do  art.  19  da  Lei  n.  7.492/86,  obtenção  de
financiamento  de  um  caminhão,  será  objeto  de  investigação  mais  aprofundada,  conforme
expressamente  informado  pelo  Procurador  oficiante,  que  determinou  o  prosseguimento  da
persecução com a oitiva do representante.  Quanto à possível  prática do crime de estelionato
consistente  na  clonagem  de  cartão  de  crédito,  verifica-se  que  o  prejuízo  foi  suportado  por
particular,  não  havendo  conexão  com  os  outros  fatos.  Ausência  de  qualquer  elemento  de
informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

463. Processo: 1.25.000.002955/2016-42 Voto: 3997/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício do COAF, que encaminhou Relatório de Inteligência
Financeira  (RIF)  informando  movimentações  financeiras  de  contribuinte,  cujos  valores  seriam
incompatíveis com sua capacidade financeira. Há dois inquérito envolvendo o representado na
Polícia  Federal,  mas são  relacionados a fatos  anteriores  aos descritos no RIF encaminhado.
Revisão de declínio  (Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF).  Diligências.  Oficiada,  a  Receita Federal
informou que não há registro de fiscalização encerrada ou em andamento relacionada aos fatos
noticiados,  nem  programação  de  ação  fiscal  em  face  do  contribuinte  ou  da  empresa  a  ele
relacionada. Consta do RIF que o representado foi acusado de desvio de dinheiro público da
Companhia  Paranaense  de  Energia  (COPEL)  no  valor  de  R$  16.800.000,00,  também sendo
suspeito de crime de falsidade ideológica e prevaricação, com julgamento perante o Tribunal de
Justiça do Paraná. Pesquisa realizada na PR/PR apurou a existência de diversos inquéritos/ações
penais  respondidas  pelo  representado  perante  a  Justiça  Estadual  do  Paraná.  Não  há  ações
penais  na  Justiça  Federal  em que  o  representado  figure  como réu,  nem mesmo  com base
naqueles  inquéritos  relacionados  pela  Polícia  Federal.  Outra  pesquisa  realizada  na  internet
verificou que alguns dos nomes citados no RIF, que receberam dinheiro oriundo de transações
bancárias do representado, se referem a credores de um processo em que o investigado atua
como advogado.  Em consulta  ao sistema COMPROT do Ministério  da Fazenda,  nota-se  que
inexiste representação fiscal para fins penais em nome do representado ou de sua associação de
advogados. Com relação a um processo fiscal em nome da associação de advogados, o débito
tributário foi inscrito em dívida ativa, o que gerou ação de execução fiscal em trâmite na 19ª Vara
Federal de Curitiba/PR. No entanto, não há representação fiscal para fins penais relacionada a
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referido débito. Analisando os dados colhidos nos autos até o presente momento, não há indícios
mínimos que possam indicar a possível prática de crime de lavagem de capitais, cuja infração
antecedente seja de competência federal. Ausência de lesão a bens, serviços ou interesses da
União. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

464. Processo: 1.26.000.000979/2017-19 Voto: 3764/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pelo titular do 3º Oficio de Tutela
Coletiva do MPF que constatou a existência de indícios de falsificação e/ou uso de documento
falsos (CP, art. 297 e 304) por parte de responsável por empresa privada. O procedimento foi
instaurado para verificar a existência de irregularidades na concessão de licenças ambientais,
prévia  e  de instalação,  pela  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  à  empresa  em questão.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Diligências  realizadas
constataram  fortes  indícios  da  prática  no  delito  de  falsificação  das  referidas  licenças,
supostamente emitidas pela Secretaria Municipal e pelo CPRH, órgão vinculado ao Governo do
Estado de Pernambuco. Evidenciam, ainda, que ocorreram utilizações de documentos forjados
perante a Justiça Estadual quando da impetração de Mandado de Segurança endereçada a Juízo
de Direito da Comarca de Paulista/PE. 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".  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 do STJ: CC 130954, Rel.
Min. Marilza Maynard, Terceira Seção, DJe 14/03/2014. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

465. Processo: 1.26.003.000048/2017-82 Voto: 3234/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis práticas de irregularidades envolvendo a CONAB, empresa pública,
vinculada ao Ministério da Agricultura. Suposto de crime de falsidade (CP, art. 299 c/c art. 304). O
noticiante denunciou acerca de determinados fatos ocorridos na Agência da Receita Estadual, na
cidade de Afogados da Ingazeira/PE. No expediente do dia 29/8/2016, compareceu um senhor de
posse  de  quatro  notas  fiscais  avulsas  com  indicação  de  venda,  tendo  como  remetente  a
Associação  Comunitária  do  Sítio  São  Miguel,  zona  rural  de  Itapetim  e  como  destinatária  a
CONAB.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  A documentação  possivelmente
inautêntica foi apresentada a órgão estadual - Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco
(SEFAZ/PE),  e em relação a CONAB, não há notícias de crime em desfavor.  Inexistência de
interesse federal, nas hipóteses previstas no art. 109, da Constituição Federal, o que define, por
simetria, a atribuição deste Ministério Público Federal. A citada falsificação de documento público,
em tese, não aponta para nenhuma violação ou prejuízo a bem, direito ou interesse da União.
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". Ausência de elementos de informação capazes de
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justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

466. Processo: 1.26.003.000049/2017-27 Voto: 4138/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta comercialização irregular de medicamentos sem licença da autoridade
sanitária competente (CP, art. 273, § 1º-B). Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR).
Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  a  justificar  a  competência  da  Justiça
Federal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 126.223/SP, Dje 15/05/2013; CC 119.594/PR, DJe
18/09/2012; CC 122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR,
DJe 01/02/2011. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

467. Processo: 1.26.004.000302/2016-51 Voto: 3952/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  supostas  irregularidades  na  constituição  de  empresa
privada no Município de Araripina/PE, com a finalidade de fraude tributária. Possível prática dos
crimes previstos no art. 1º, I e 2º, I ambos da Lei nº 8.137/90, bem como dos delitos tipificados nos
art.  297 e 299 do Código  Penal.  Revisão de declínio  (Enunciado 32 da 2ª  CCR/MPF).  Após
consulta  à  Receita  Federal,  foi  constatado  que  não existe  procedimento fiscal  em curso que
evidencie  a  sonegação de tributo  federal.  Apurou-se a  existência  de débito  na Secretaria  da
Fazenda do Estado de Pernambuco no valor de R$ 238.515,76, conforme certidão de débitos
fiscais. Demonstrada apenas a existência de débitos relacionados a tributos estaduais. Ausência
de lesão a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de qualquer elemento de informação
capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

468. Processo: 1.27.000.000411/2015-91 Voto: 4003/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato a partir do encaminhamento, pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras
"  COAF,  de  Relatório  de  Inteligência  Financeira,  o  qual  apontava  movimentações  atípicas  e
realização  de  saques  de  altas  quantias  em  espécie  por  agentes  públicos  do  município  de
Teresina/PI, envolvendo os responsáveis pela Fundação Instituto Para a Infância e Adolescência
de Teresina/PI. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). A investigação preliminar levada
a cabo pela Polícia Federal revelou que os valores movimentados atipicamente são oriundos do
erário  estadual,  não  se  vislumbrando,  assim,  a  presença  de  crimes  federais  que  devam ser
apurados.  A realização  de  movimentações  financeiras  atípicas  não  constitui  delito  por  si  só,
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podendo, quando muito, constituir forma de execução de delitos outros, sobretudo lavagem de
dinheiro.  A  Polícia  Federal  descobriu  que  os  recursos  movimentados  pelo  agente  público
responsável pela entidade supracitada são oriundos do Tesouro Estadual, o que constitui grave
indício de delitos de corrupção. Contudo, em se tratando do crime de ocultação de bens e valores,
são os crimes antecedentes que fixam a competência para processo e julgamento da lavagem de
dinheiro.  Conforme  os  autos,  as  condutas  investigadas  preliminarmente  pela  Polícia  Federal,
mediante  requisição  da  Procuradoria  da  República  no  Piauí,  consistem  em  movimentações
bancárias,  não  havendo  quaisquer  indícios  de  que  os  atos  tenham sido  praticados  contra  o
sistema  financeiro  e  a  ordem econômico-financeira,  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou
interesses  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  Ausência  de
elementos  capazes  de  justificar,  até  o  momento,  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

469. Processo: 1.28.200.000047/2016-56 Voto: 3988/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Manifestação enviada através da Sala  de Atendimento ao Cidadão.  Suposto
crime previsto  no art.  16 da Lei  7.492/86.  Atuação de empresa no mercado de aquisição de
créditos  de  terceiros.  Narra  a  representante,  em  síntese,  que  teria  aceitado  proposta  de
negociação de dívida de empréstimo consignado firmado com a Caixa Econômica Federal, cujo
saldo devedor teria sido negociado com uma empresa, instituição financeira, nos termos do art.
18, § 1º, da Lei nº 4.595/64. Contudo, apesar de ter contratado o valor de R$ 8.290,24, teria sido
depositado em sua conta um crédito de R$ 87.140,32. Na tentativa de resolver o problema, a
instituição  financeira  enviou  um  boleto  bancário  com  o  valor  total  creditado  em  sua  conta,
deduzindo do valor real solicitado. Em seguida, ao ligar para seu órgão pagador, verificou que
havia  um débito  programado em sua folha de pagamento.  Com isso,  ligou para a  instituição
financeira  e,  em  poucos  dias,  recebeu  um  retorno  da  empresa  se  prontificando  a  fazer  o
cancelamento da operação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). A
portabilidade de crédito é uma operação regulamentada pelo BACEN, através da Resolução n.
4.292/2013, não havendo ilegalidade da sua realização em tese, desde efetuada por instituição
financeira. A empresa que negociou os créditos com a representante opera no mercado como
cooperativa de crédito, espécie que é considerada, por força do art. 18, §11, da Lei n. 4.595/64,
como uma instituição financeira. É, assim, nos termos do art. 1º da Lei n. 7.492/86, apta a realizar
operações de portabilidade de crédito. Não se verifica o cometimento do crime previsto no art. 16
da Lei n. 7.492/86, visto que inexiste adequação típica, tendo em vista a autorização da instituição
representada em realizar a operação que foi efetivada. Consta dos autos minuta do Contrato de
Abertura  de  Crédito  para  Obtenção  de  Assistência  Financeira,  devidamente  assinado  pela
representante, no valor de R$ 8.290,24. Contudo, consta outro Contrato de Crédito para Obtenção
de Assistência Financeira nos autos. Neste, o valor é de R$ 120.000,00. Referido documento,
ressalte-se,  foi  devidamente  assinado  pela  representante,  que  também  consignou  na
representação, ter aceitado a proposta da instituição financeira de livre e espontânea vontade.
Ausente adequação típica à conduta descrita no art. 16 da Lei n. 7.492/86, os fatos poderia se
ajustar ao delito previsto no art. 171 do CP, caso caracterizada a obtenção de vantagem ilícita em
prejuízo  alheio  mediante  meio  fraudulento.  Todavia,  nessa  situação,  a  vítima  seria  a  própria
contratante,  sem que que haja  ofensa direta a bem ou interesse da União.  Homologação do
declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

470. Processo: 1.29.005.000099/2017-82 Voto: 4150/2017 Origem: PROCURADORIA DA 

182/260



Ata da 678ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00184429/2017

REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PELOTAS-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

471. Processo: 1.29.008.000208/2017-31 Voto: 4040/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto  crime de  moeda falsa  (art.  289,  §  1º  do CP).  Revisão  de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Visível falsificação grosseira. Súmula 73 do STJ: A utilização de
papel  moeda  grosseiramente  falsificado  configura,  em  tese,  o  crime  de  estelionato,  da
competência  da  Justiça  Estadual.  Precedentes do STJ:  CC nº  135.301/PA,  Rel.  Min.  Ericson
Maranho, Terceira Seção, DJe 15/04/2015; CC nº 115.620/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira
Seção,  DJe  28/03/2011;  CAt  nº  175/ES,  Rel(a).  Min  (a).  Laurita  Vaz,  Terceira  Seção,  DJe
24/10/2005. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

472. Processo: 1.30.001.001200/2017-31 Voto: 3238/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao  Cidadão.  Representante  narra  a  prática  de  propaganda  enganosa  por  parte  de  empresa
privada, por esta apresentar serviços desonestos e indesejados. Possível crime contra relação de
consumo ou estelionato. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF). Prejuízo suportado
por particulares. Ausência de lesão a bens, serviços ou interesses da União. Prejuízo sofrido por
particular.  Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

473. Processo: 1.30.001.001408/2017-51 Voto: 3766/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de violação de direito autoral (CP, art. 184). Relatos de que o Grupo de Eletrônica e de
Computação da UFRJ (GECOM) estaria utilizando e-mail acadêmico para disseminar pirataria, ao
disponibilizar  diversos livros protegidos por direitos autorais  sem a autorização dos autores e
editoras na forma da lei civil. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Os
supostos autores  integram projeto  acadêmico  da UFRJ.  O referido grupo  possui  natureza de
organização  civil  sem  fins  lucrativos,  conforme  o  art.  1º  de  seu  Estatuto,  não  sendo  órgão
integrante da estrutura administrativa da UFRJ. O mero fato de o grupo cujos integrantes seriam
autores  do  delito  noticiado  ter  sede  no  mesmo  centro  universitário  onde  se  encontra  um
determinado departamento da UFRJ, e ter como associados alunos formalmente inscritos nesse
departamento,  não  tem o  condão  de  caracterizá-lo  como  um ente  da  administração  pública
federal,  conservando,  desse  modo,  suas  qualidade  de  organização  civil  sem  fins  lucrativos.
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
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Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

474. Processo: 1.30.001.001458/2017-38 Voto: 3777/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Possível crime contra relação de consumo ou estelionato. Representante narra que
foi vítima de golpe por meio de sítio eletrônico que supostamente pertence a uma operadora de
cartão de crédito e lhe enviou e-mail falso solicitando seus dados e do cartão de crédito para que
pudesse concorrer a prêmios. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF). A noticiante
informa que cancelou o cartão, sendo que as compras efetuadas na fraude estão em análise.
Prejuízo suportado por particulares. Ausência de lesão a bens, serviços ou interesses da União.
Prejuízo sofrido por particular. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução penal.  Declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

475. Processo: 1.30.001.001468/2017-73 Voto: 3929/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática de crime contra a economia
popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a
CCR).  Fraude alusiva ao esquema de pirâmide financeira,  que se caracteriza por permuta de
dinheiro sem que qualquer produto ou serviço seja efetivamente entregue. Aplicação da súmula nº
498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que
afasta a competência da Justiça Federal,  e consequentemente, falece atribuição ao Ministério
Público Federal para a persecução penal. Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª
CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (v.g., Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-
53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014; Procedimento nº 1.20.002.000124/2014-31,
Voto nº 8032/2014, Sessão nº 611, 10/11/2014). Homologação do declínio de atribuições em favor
do Ministério Público Estadual.

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

476. Processo: 1.30.001.001677/2017-17 Voto: 3281/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  em  virtude  de  notitia  criminis  apresentada  por  sociedade  de
advogados, noticiando a ocorrência de supressão de documento contratual, "contrato confidencial"
(Instrumento Particular de Transação), desaparecido dos autos de processo da 48ª Vara Cível do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32).  Verifica-se  que  as  partes  do  processo  do  qual  teria  sido  suprimido  o  documento  são
particulares,  bem como a demanda tramita  na  Justiça Estadual.  O fato  narrado demonstra  a
inexistência  de  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
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penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

477. Processo: 1.30.008.000277/2016-43 Voto: 3311/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RESENDE-RJ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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

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

478. Processo: 1.30.010.000154/2017-44 Voto: 3237/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar, em tese, o cometimento do crime de estelionato (art. 171,
CP). Segundo a representação, a vítima recebeu ligação de uma pessoa que se fez passar por
um sobrinho seu e que precisaria de dinheiro para custear um problema mecânico no automóvel.
A vítima, então, transferiu o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para uma conta mantida
na Caixa Econômico Federal. Logo após o depósito, houve novo pedido de mais dinheiro, quando,
só então, se deu conta de que se tratava de um golpe. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). A situação trazida não apresenta nenhum elemento que indique eventual participação de
agentes públicos da CEF na consecução do delito. A ação reparatória que a vítima propôs em
desfavor da empresa pública federal, com o escopo de condená-la ao pagamento do prejuízo
sofrido, foi julgada improcedente. Prejuízo suportado por particular. Ausência de ofensa a bens,
serviços ou interesses da União ou qualquer de suas entidades ou empresas públicas. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

479. Processo: 1.30.020.000030/2017-40 Voto: 3813/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão. O noticiante relata, de forma
genérica e abstrata, seus problemas financeiros e de saúde. Noticia que teria sido ignorado e
enganado por empresas internacionais nas quais teria investido dinheiro, tendo seus lucros nas
transações  monetárias  manipulados  gerando  perdas.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32). As irregularidades narradas demonstram a inexistência de prejuízo a bens,
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serviços ou interesse da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

480. Processo: 1.32.000.000225/2017-53 Voto: 4065/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  feita  pelo  Presidente  da  Ordem  dos
Advogados do Brasil Seccional Roraima " OAB/RR, narrando suposto envolvimento de advogados
com  organizações  criminosas,  com  base  em  mensagens  enviadas  por  meio  do  aplicativo
WhatsApp  e  publicadas  na  "Impressa  Independente  de  Roraima".  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de interesse federal, pois não se amolda a
qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 109 da Constituição Federal. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

481. Processo: 1.33.006.000044/2017-30 Voto: 3782/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAGES-SC

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  por  meio  de  canal  de  comunicação  da  Procuradoria  em
Lages/SC. Supostas práticas de vandalismo e tráfico de drogas. O representante relata que sua
residência  se  localiza  em local  ermo,  com diversos  lotes  vazios  e  abandonados  no  entorno,
propiciando um cenário ideal para práticas ilegais de tráfico de drogas, prostituição infantil e atos
de  vandalismo.  Solicita,  com isso,  a  presença  policial  para  reprimir  as  tais  práticas  na  área.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 -  2a CCR). Ausência de ofensa a bens,
serviços ou interesses da União ou qualquer de suas entidades ou empresas públicas. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Precedente desta 2ªCCR: Procedimento nº 1.34.038.000076/2016-40, sessão
nº 668 de 12/12/2016. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

482. Processo: 1.34.001.002821/2017-93 Voto: 3576/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta propaganda de medicamentos sem registro junto a autoridade sanitária
competente (CP, art. 273, § 1º-B, I). Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência
de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  a  justificar  a  competência  da  Justiça  Federal.
Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC  126.223/SP,  Dje  15/05/2013;  CC  119.594/PR,  DJe
18/09/2012; CC 122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR,
DJe 01/02/2011. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

483. Processo: 1.34.001.002895/2017-20 Voto: 3761/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BRAG. PAULISTA-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta comercialização irregular de medicamentos sem licença da autoridade
sanitária  competente (CP,  art.  273,  §  1º-B),  encaminhado pela  ANVISA por meio  de  Auto de
Infração,  praticado  por  empresa  privada  no  município  de  Bragança  Paulista/SP.  Revisão  de
declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a
justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 126.223/SP, Dje
15/05/2013; CC 119.594/PR, DJe 18/09/2012; CC 122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP,
DJe  27/03/2012;  CC  104.842/PR,  DJe  01/02/2011.  Inexistência  de  elementos  de  informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

484. Processo: 1.34.001.002958/2017-48 Voto: 3272/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de estelionato (CP, art. 171) e ameaça (CP, art. 147). Narra o
representante que pagou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a 2 (dois) indivíduos para que eles
realizassem  a  regularização  de  um  imóvel  pertencente  à  sua  mãe.  Um  dos  indivíduos  se
apresentou como policial federal e o outro como funcionário de cartório. Após o pagamento do
valor,  nenhum serviço  foi  prestado  e  o  dinheiro  não  foi  devolvido,  passando  a  vítima  sofrer
ameaças. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Diligência. Realizadas investigações
preliminares no âmbito da Polícia Federal, verificou-se que o indivíduo que se apresentava como
policial federal não exercia tal atividade. Não consta dos autos nenhum indício de que os agentes
tenham apresentado qualquer identificação falsa à vítima, tendo apenas verbalizado que exerciam
as atividades de policial e funcionário de cartório. Prejuízo suportado por particular. Ausência de
ofensa a bens,  serviços ou interesses da União ou qualquer de suas entidades ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

485. Processo: 1.34.004.000179/2017-88 Voto: 3530/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Preparatório.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Manifestação  sigilosa.  Possível
crime  de  estelionato  (art.  171,  CP)  atribuído  a  representantes  de  empresa  privada.  Narra  a
representante que várias pessoas contrataram seguro veicular com a referida empresa, mas no
momento do sinistro não tiveram o devido retorno da instituição, que teria inclusive prometido
instalar  rastreadores  em  todos  os  carros,  o  que,  de  acordo  com  a  representante,  nunca
aconteceu. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo suportado por particulares.
Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou qualquer de suas entidades ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
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Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

486. Processo: 1.34.006.000236/2017-17 Voto: 3924/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Ministério Público do Trabalho para apuração
de possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, III), tendo em vista notícia de que
pessoa jurídica descontava de seus empregados valores referentes ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço " FGTS e não efetuava os depósitos na Caixa Econômica Federal. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  2ª  CCR:
1.22.013.000005/2016-46, 653ª Sessão, 04/07/2016, à unanimidade. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

487. Processo: 1.34.008.000139/2017-04 Voto: 3232/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa feita perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Possível prática de crime de racismo (Lei 7.716/89). Narra a representante, que é
funcionária de uma empresa multinacional coreana, que a empresa decidiu trocar os seus carros,
vendendo os que já possuía, e ofereceu a funcionário coreano um automóvel por valor inferior ao
de tabela e parcelado em 18 (dezoito) vezes. Outro carro também foi oferecido a outro funcionário
coreano, que não o quis. Com isso, a representante perguntou ao diretor da empresa se poderia
comprar o automóvel, mas ele negou e na oportunidade soube que apenas funcionários coreanos
teriam esse benefício. Diante dos fatos, sentiu-se ofendida e inferiorizada. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32). Litígio envolvendo particular.  Não ocorre, com a infração penal,
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece
atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da
Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

488. Processo: 1.34.008.000357/2016-50 Voto: 3911/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  diante  de  representação  formalizada  na  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão narrando suposto crime previsto no art.1º, da Lei 8.137/90. Infere-se do teor do relato que
se trata de suposta sonegação de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS). Revisão de
declínio  (Enunciado  32  da  2ª  CCR/MPF).  Eventual  sonegação  de  tributo  estadual.  Prejuízo
suportado pelo Governo Estadual. Ausência de lesão a bens, serviços ou interesses da União.
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Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

489. Processo: 1.34.009.000124/2017-28 Voto: 3781/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PRES. PRUDENTE-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta fraude na concessão de empréstimo consignado
para  desconto  em  folha  de  pagamento  de  benefício  previdenciário.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Prática, em tese, de crime de estelionato em desfavor de
particular.  Inexistência  de ofensa direta  a  bens,  serviços ou interesses da União ou de suas
entidades.  Precedentes  do  STJ,  Terceira  Seção:  CC  115.646/RS,  DJe  21/05/2014;  CC  nº
125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

490. Processo: 1.34.010.000315/2017-51 Voto: 3599/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Representação noticiando possível  prática do delito de apologia de crime ou
criminoso (CP, art. 287), cometido por apresentadora de telejornal local, em canal de televisão
aberta, ao noticiar a morte de um policial militar. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32  da  2ª  CCR).  Fatos  que  não  apontam qualquer  infração  penal  em prejuízo  direto  a  bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência, até o momento, de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

491. Processo: 1.34.017.000034/2017-38 Voto: 3481/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARARAQUARA-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de estelionato (CP, art. 171) e de apropriação indébita praticada
na qualidade de curador (CP, art.  168, §1º, II).  O representado teria se apropriado de valores
recebidos  a  título  de  benefício  previdenciário  de  seu  curatelado,  bem  como  teria  contraído
empréstimos em seu nome sem seu consentimento. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  A retenção de parte  do benefício  auferido pelo  curatelado,  caso se comprove ter  sido
desviado, não representa ofensa à fonte pagadora do benefício, mas sim ao patrimônio particular
do  curatelado.  Da  mesma  forma,  caso  se  comprove  que  eventuais  empréstimos  adquiridos
tenham sido desviados em proveito do curador, não há que se falar em competência federal para
este caso. Prejuízo suportado por particular. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesses da
União  ou  qualquer  de  suas  entidades  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
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penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

492. Processo: 1.34.024.000039/2017-71 Voto: 3798/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OURINHOS-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão para  apurar  suposto  crime de
estelionato e furto qualificado, ambos na modalidade tentada (CP, art. 171, 155, § 4º c/c art. 14, II),
consistente  no  envio  de  e-mail  da  empresa  PagSeguro/UOL,  cujo  assunto  tratava  de  várias
tentativas de compras utilizando o seu cartão de crédito. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da
2ª  CCR).  Ausência  de ofensa  a bens,  serviços  ou interesses da União ou qualquer  de suas
entidades ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

493. Processo: 1.34.035.000003/2017-69 Voto: 3331/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRETOS-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de cópia  de ação de execução contra  a Fazenda Pública
(INSS), a fim de investigar possível crime de estelionato cometido por empresas privadas às quais
foram cedidos os créditos oriundos da referida execução. A ação executiva buscava tutela judicial
que assegurasse o recebimento de valores referentes às parcelas atrasadas de benefício  de
aposentadoria por invalidez, concedido na respectiva ação de aposentadoria. Considerando que o
valor devido ao beneficiário naquela demanda superava 60 salários-mínimos (R$ 95.212,66), foi
determinada a expedição de ofício requisitório de precatório, nos moldes do art. 730, I do CPC/73.
Contudo, o autor da execução celebrou contrato de cessão de crédito concernente à ação em
questão com uma pessoa jurídica de direito privado e esta, por sua vez, celebrou também um
contrato  de  cessão  de  crédito  com um condomínio  privado,  requerendo  que  o  crédito  fosse
liberado diretamente em nome deste condomínio. Foi lavrada certidão pelo Diretor de Secretaria
da 1ª Vara Federal de Barretos/SP informando que o exequente compareceu àquela secretaria
relatando que após uma empresa ter contatado o seu filho, para tratar do crédito em questão, teria
sido orientado a se deslocar até um cartório na cidade de Barretos/SP, onde teria assinado os
documentos  de  cessão  de  crédito  acostados  aos  autos.  Considerando  a  peculiaridade  da
situação,  o  Magistrado  Federal  decidiu  designar  audiência  para  ouvir  o  exequente.  Em suas
declarações perante o juiz, o exequente reafirmou não concordar com a cessão do crédito pelo
valor  de R$ 45.000,00 que recebeu do cessionário  e informa não saber ler,  apenas sabendo
assinar  o  nome.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Em  que  pese  o  crédito  alvo  da
controvérsia  tenha  sido  gerado  em ação previdenciária  na  qual  o  INSS figurou  como réu  e,
consequentemente, como devedor da quantia, a autarquia previdenciária não suportou nenhum
prejuízo, visto que o particular era o titular do crédito. Conforme a descrição dos fatos, o autor da
ação previdenciária é que aparenta ter sido induzido a erro por artifício fraudulento das empresas
envolvidas,  tendo arcado com a perda de cerca de 50% do valor  a ser  recebido através do
precatório  expedido.  Não  há  qualquer  indício  de  que  os  documentos  de  cessão  do  crédito
apresentados fossem falsos. Fatos que envolvem interesses de natureza exclusivamente privada.
Eventuais  prejuízos  serão  suportados  somente  por  particulares.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

494. Processo: 1.34.043.000107/2017-74 Voto: 3556/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato instaurada  a partir  de  manifestação  sigilosa junto  à  Sala  de Atendimento ao
Cidadão. A noticiante relata eventuais irregularidades envolvendo empresa privada e o município
de Barueri/SP,  por  serviços supostamente contratados e não executados em sua integridade.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  As  irregularidades  narradas  não
demonstram  a  existência  de  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

495. Processo: JF-SS-0000872-12.2016.4.05.8202-
INQ

Voto: 3516/2017 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do crime de  desenvolvimento  clandestino  de  atividades de
telecomunicação (art. 183 da Lei n° 9.472/97) e de violação de comunicação radioelétrica (CP, art.
151, §1º, II e IV). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências realizadas
pela Polícia Federal. 1) O equipamento apreendido possui certificado pela ANATEL, com validade
até 23/03/2021. Foi atestado, ainda, que o transceptor apreendido trabalha em faixa ampla de
frequências, com diversas destinações. Crime não evidenciado, visto tratar-se de equipamento
homologado e certificado pelo órgão regulador. Ausência de justa causa para deflagração de ação
penal. Homologação do arquivamento. 2) O representado declarou que usava o rádio para escutar
a frequência da Polícia Militar, e que a programação havia sido realizada pela pessoa que vendeu
o  rádio  a  ele.  Ato  que  pode  configurar  a  prática  do  crime  de  violação  de  de  comunicação
radioelétrica (CP, art.  151,  §1º),  cuja competência para processamento é da Justiça Estadual.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Ausência de elementos que justifiquem a
atuação do Ministério  Público  Federal  na investigação  do  feito.  Homologação do  Declínio  de
Atribuições ao Ministério Público Federal.

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

496. Processo: SRPF-AP-00073/2016-INQ Voto: 3971/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 
JOAQUIM CABRAL DA COSTA 
NETO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência de crimes previstos nos art. 19 da Lei
7.492/86, arts. 297 e 304, ambos do CP. Falsidade de documento de identidade de indivíduo,
utilizando-o  para  conseguir  alteração  de  contrato  social  de  pessoa  jurídica  junto  ao  Junta
Comercial do Estado do Amapá (JUCAP). Haveria, também, indícios de uso na Caixa Econômica
Federal " CEF, com finalidade de obter financiamento. 1) Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art. 62, IV). Oficiada, a empresa pública declarou que não havia empréstimo ou financiamento em
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nome da pessoa física ou jurídica na instituição financeira, não existindo sequer conta em nome
de nenhum deles. Igualmente, a JUCAP informou que não constava no seu sistema qualquer
registro da empresa privada. Ausência de materialidade quanto ao crime do art.  19 da Lei  n.
7.492/86. Homologação do arquivamento. 2) Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Suposto crime de falsificação e o uso de documento falso (CP, arts. 297 e 304). Apurou-se que
houve a falsificação da identidade e o seu respectivo uso perante empresa telefônica privada,
para fins de obtenção de linha telefônica.  Os fatos narrados não demonstram ofensa a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Sendo
assim, o eventual ofendido pela fraude trata-se de empresa privada, não havendo qualquer das
causas de atração da competência federal prevista no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal.
Súmula 546 do STJ. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

497. Processo: 1.25.000.002813/2016-85 Voto: 3342/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Noticiantes informam a possível prática de crimes de sonegação fiscal, lavagem
de dinheiro e ameaça. Os representantes alegam que o representado exercia a advocacia, sem
emitir nota fiscal dos serviços prestados, não repassava aos clientes os alvarás levantados em
processos judiciais, adquiria bens em nome de parentes com o fim de se eximir do pagamento de
impostos, além de ter realizado ameaças após uma das noticiantes comparecer à OAB/PR com o
fim de delatar  os fatos em questão.  O suposto responsável  pelos fatos possui  sociedade de
advogados onde exerce a profissão. 1) Suposta prática de crimes contra a ordem tributária e
lavagem de capitais. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Em pesquisa realizada
no site da Receita Federal, apurou-se não haver procedimentos fiscais em desfavor do suposto
autor dos delitos noticiados. Oficiada, a Receita Federal informou não existir relevância fiscal que
justifique  o  aprofundamento  de  um  procedimento  específico  de  fiscalização  em  desfavor  do
contribuinte em tela. Não há notícia de constituição definitiva do crédito tributário pela autoridade
fazendária. Ausência de condição objetiva de procedibilidade. Incidência do Enunciado n. 24 da
Súmula Vinculante do STF. Eventual ocorrência do crime de lavagem de capitais, decorrentes da
sonegação fiscal, também depende de ação fiscal e lançamento definitivo do crédito tributário,
visto que, de acordo com a representação, a sonegação seria o crime antecedente da lavagem de
dinheiro.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Possibilidade  de
desarquivamento  caso  surjam  novos  fatos.  Aplicação  do  art.  18  do  CPP.  Homologação  do
arquivamento.  Homologação  do  arquivamento.  2)  Suposto  crime  de  ameaça  a  uma  das
noticiantes. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Situação envolvendo particular.
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Eventual  caracterização  de  crime  contra  o
patrimônio de empresa privada, de competência da Justiça Estadual. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Pelo Provimento do recurso

498. Processo: 1.30.001.005509/2015-39 Voto: 3291/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: RECURSO. POSSÍVEL CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL PRATICADO
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POR SÓCIO-ADMINISTRADOR DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE (LEI  N.  7.492/86).
PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  (ENUNCIADO  Nº  32  DA  2ª  CCR).
IMPOSSIBILIDADE  DE  EQUIPARAÇÃO  DAS  OPERADORAS  DE  PLANOS  PRIVADOS  DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS MOLDES DESCRITOS PELO ART.
1º DA LEI Nº 7.492/86. PROVIMENTO DO RECURSO. DECLÍNIO EM FAVOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime contra o Sistema
Financeiro  Nacional  (Lei  n°  7.492/86),  supostamente  praticado  por  sócio-administrador  de
empresa operadora de plano de saúde. Informações da realização de transferências bancárias
para a conta particular do investigado. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio
de  atribuições  com  fundamento  na  alegação  de  que  a  atividade  da  empresa  consiste  na
administração de plano de saúde, que não se equipara a instituição financeira, não havendo que
se falar em prática de crime contra o sistema financeiro nacional. 3. Na 638ª Sessão Ordinária, do
dia 16/03/2016, esta 2ª CCR/MPF, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.
4. O il. Procurador da República designado recorreu da decisão da Câmara, sob o fundamento de
que  este  Colegiado  teria  adotado  solução  contrária  à  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, em decisão proferida posteriormente. Remessa dos autos à 2ª CCR para conhecimento.
5. Impossibilidade de equiparação das operadoras de planos privado de assistência à saúde à
instituição  financeira,  nos  moldes  descritos  pelo  art.  1º  da  Lei  nº  7.492/86.  6.  Embora  as
operadoras  privadas  de  planos  de  assistência  à  saúde  realizem  captação  de  recursos  de
terceiros, esta se dá em contraprestação aos serviços objeto do contrato de assistência à saúde e
não como finalidade em si mesma, tal como se dá nas instituições financeiras. Natureza e objeto
distintos.  7.  Inexistência  de lesão a bens,  serviços ou interesses da União de forma direta  e
específica. Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do MPF para
persecução penal. 8. Nesse sentido, precedente do STJ: (CC 148.110/MG, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Rel.  p/  Acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura,  Terceira  Seção,
julgado em 23/11/2016, DJe 13/12/2016). 9. Precedentes da 2ª CCR: 0038765-11.2010.4.01.3400;
0019192-90.2013.4.02.5101,  1.22.000.001075/2013-18,  1.16.000.002211/2013-94,
1.30.001.003947/2014-81. 10. Provimento do recurso. Reconsideração da decisão proferida na
Sessão nº 638. Declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO.

Homologação de Arquivamento

499. Processo: DPF/JZO/BA-0229/2016-INQ Voto: 3811/2017 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime de  furto,  com rompimento  de  obstáculo,  cometido  em detrimento  do
arrombamento de viaturas do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (CP, art. 155, §4°, incisos
I), no município de Juazeiro/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Realizou-se  perícia  no  local  do  fato,  galpão  da  autarquia,  que  identificou  a  ocorrência  de
arrombamento de três veículos, ocasionando a subtração de algumas peças internas e danos nos
mencionados  automóveis.  Embora  os  peritos  tenham  encontrado  fragmentos  de  impressões
papiloscópicas, estas não apresentaram qualidade suficiente para uma possível análise pericial.
Foram identificadas manchas de  sangue.  Porém,  não obtiveram sucesso  na  análise  forense,
concluindo pela impossibilidade de identificação do suposto criminoso, pois o material colhido não
apresentava DNA humano em quantidade suficiente. Não havia serviço de vigilância noturno, nem
câmeras de circuito interno no referido galpão. Ausência de elementos suficientes para identificar
a autoria delitiva. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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500. Processo: DPF/PE-00433/2015-INQ Voto: 3778/2017 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência do crime de estelionato majorado (CP, art.
171, § 3º), consistente no saque fraudulento de RPV na agência da Caixa Econômica Federal no
município de Encruzilhada/PE, na data de 19/01/2005, cuja titular já teria falecido. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  A CEF informou  que  foi  constatada  a  utilização  de
documentação fraudada na liberação do saque do RPV no dia  19/01/2005.  Não há imagens
relativas aos fatos e não foram localizados documentos ou informações úteis à identificação do
responsável  pelo  saque  questionado,  tendo  em  vista  o  tempo  decorrido.  Fato  ocorrido  em
19/01/2005. Prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, CP). Decurso do prazo. Prescrição da
pretensão punitiva estatal. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação
do arquivamento. Homologação do arquivamento.

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

501. Processo: DPF/RO-0151/2016-INQ Voto: 4076/2017 Origem: GABPR4-RPT - 
REGINALDO PEREIRA DA 
TRINDADE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar uma sucessão de roubos que aconteceram em algumas
agências dos Correios de cidades do interior de Rondônia (CP, art. 155). Todos eles cometidos em
concurso de pessoas e à mão armada, bem como igual modo de agir, visto que participaram, pelo
menos, dois homens armados, os quais roubaram pertences de funcionários e clientes, além de
numerário da empresa pública. Um desses autores foi reconhecido e detido após cometer um
novo assalto. Contudo, evadiu-se da prisão e foi morto em outra cidade do interior de Rondônia.
Quanto  aos  compassas,  o  indiciado  indicou  um  adolescente,  à  época  dos  fatos,  que  fora
remetidos ao Juizado da Infância e Juventude. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Extinção da punibilidade em face da morte de um dos agentes (CP, art.  107, I).  Ausência de
indícios de autoria em relação aos coautores. Inexistência de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

502. Processo: DPF/RO-0444/2013-INQ Voto: 4043/2017 Origem: GABPR4-RPT - 
REGINALDO PEREIRA DA 
TRINDADE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado em razão de suposta prática dos crime descritos nos artigos 299 e
342,  ambos  do  CP,  visto  que,  em  procedimento  administrativo  perante  a  Polícia  Rodoviária
Federal, foi constatada pretensa divergência entre as assinaturas que o investigado lançou em
documento de retenção de veículo, quando devidamente confrontadas com sua firma lançada em
depoimento na PRF.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Perícia
realizada  foi  inconclusiva  quanto  a  trazer  elementos  seguros  para  desvendar  possível
cometimento de crime. O investigado reconheceu como sendo suas as assinaturas lançadas nos
documentos de retenção de veículo.  Uma testemunha também confirmou tal  fato,  bem como
acrescentou que a divergência havida entre uma assinatura e outra pode ter sido em razão das
circunstâncias em que o investigado assinou o documento, que foi sem descer da caminhonete e
usando  como  base  uma  prancheta.  Ausência  de  materialidade.  Falta  de  justa  causa  para
persecução penal. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

503. Processo: DPF/SAL/PE-00150/2016-INQ Voto: 4227/2017 Origem: SJUR/PRM-PE - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Cuida-se de Inquérito Policial instaurado com o objetivo de apurar crime descrito no CP, art. 163, §
único, III, tendo em vista a notícia de possível ocorrência de dano no canal do Rio São Francismo
e  no  stop  log  do  aqueduto  de  Terra  Nova,  obra  sob  a  responsabilidade  do  Ministério  da
Integração. Após vistoria foram constatados danos causados por ferramentas e provavelmente
facas, utilizadas para romper a manta de impermeabilização. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Da análise dos registro fotográficos que foram feitos à época, é possível afirmar
que os danos visualizados são fruto de ação deliberada e proposital, sendo assim decorrentes de
ação criminosa e, de acordo com o laudo pericial, não foram encontrados quaisquer elementos
que pudessem indicar  a autoria  das ações delituosas.  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.  Homologação  do
arquivamento.

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

504. Processo: DPF/SGO-00312/2016-INQ Voto: 3482/2017 Origem: SJUR/PRM-PE - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar tentativa de arrombamento à agência dos correiros em
Salgueiro/PE.  Na madrugada do dia  11/09/2016,  os servidores dos correios,  ao chegarem no
trabalho,  encontraram  o  prédio  sem  energia,  devido  ao  desligamento  de  4  disjuntores.
Informações do vizinho da agência de que, naquela madrugada, dois homens estavam no local.
No entanto, ao perceberem a presença do vizinho, evadiram-se do local, sem ter entrado nas
dependências  dos  correios.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Devido à baixa qualidade das imagens gravadas pelas câmeras de segurança, não foi possível
reconhecer  os  indivíduos.  Ausência  de  elementos  suficientes  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

505. Processo: JF-SS-0000350-82.2016.4.05.8202-
INQ

Voto: 3260/2017 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial.  Crime de roubo, majorado pelo  concurso de agentes e pelo uso de armas,
perpetrado em detrimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CP, art. 157, §§1º e 2º,
I  e  II).  Dois  indivíduos  armados  invadiram agência  da  EBCT e  subtraíram  a  quantia  de  R$
5.305,75, em São José de Caiana/PB. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não foi
possível identificar os autores do crime, pois as imagens captadas não permitiram a visualização
de  características  suficientes  para  a  identificação.  Nenhum  dos  funcionários  reconheceu  os
possíveis  agentes.  Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de
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diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

506. Processo: SRPF-AP-00108/2014-INQ Voto: 4034/2017 Origem: GABPR5-EPAA - 
EVERTON PEREIRA AGUIAR 
ARAUJO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de homicídio na modalidade tentada (CP,
art. 121, c/c, art. 14, II), praticado em razão de discordância referentes à demarcação da área
quilombola Ilha Redonda. A suposta vítima compareceu à sede da PR/AP para informar que o
possível autor do delito havia "encomendado sua morte" a dois menores, os quais teria recusado
a proposta.  Com a negativa dos menores,  o suposto acusado teria tentado atropelar  um dos
menores. Tais fatos foram confirmados tanto pela genitora dos adolescentes quanto pelo próprio
menor. O referido acusado negou os fatos, declarando que a suposta vítima e a família do menor
possuem relação de afinidades e que foi agredido pelo referido adolescente, apresentando na
ocasião  Boletim  de  Ocorrência  do  fato.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. Agentes da Polícia Federal se dirigiram à Ilha Redonda para entrevistar os moradores
sobre os fatos relatados. Os habitantes do local confirmaram saber da tentativa de homicídio, mas
nenhum  teria  presenciado  o  fato,  tendo  o  conhecimento  do  suposto  ocorrido  a  partir  de
informação da genitora dos menores. As informações prestadas na Delegacia da Polícia Civil do
Estado do Amapá sobre eventual tentativa de atropelamento do menor são genéricas, pois a mãe
dos menores não informou qualquer característica do veículo (placa,cor etc), tampouco apontou
alguma pessoa que  tenha  presenciado  o  fato.  O que  se  tem nos  autos  são  declarações de
agressor  e  vítima,  que  se  contradizem,  não  permitindo  chegar  a  uma  conclusão,  ao  menos
indiciária, a respeito da efetiva ocorrência do delito do art.  121, c/c, art.  14, II,  ambos do CP.
Ausência de materialidade e indícios mínimos de autoria. Inexistência de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

507. Processo: SRPF-AP-00143/2014-INQ Voto: 3972/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 
JOAQUIM CABRAL DA COSTA 
NETO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  identificação  de  outros  coautores,  que  agiram  junto  com
indivíduo  já  indiciado  em  outro  IPL,  por  cometimento  do  crime  de  roubo  em  detrimento  da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CP, art. 157). A agência localizada em Macapá/AP
sofreu subtração de valor  R$  6.047,03,  mediante  grave  ameaça por  um grupo de indivíduos
portando armas de fogo. Um dos agentes, já indiciado, encontra-se preso, após reconhecimento
por testemunhas de sua participação do assalto,  e por sua periculosidade social.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após realização de diligências, não foi possível identificar
os demais coautores do delito, com base nos resultados obtidos no confronto realizado entre as
impressões  digitais  dos  suspeitos  com  aquelas  colhidas  na  cena  do  crime.  Não  houve
reconhecimento  por  testemunhas.  Ausência  de  indícios  de  autoria  dos  referidos  suspeitos
indicados.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

508. Processo: SRPF-AP-00399/2015-INQ Voto: 3590/2017 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA 
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial.  Crime de furto (CP, art.  155) ocorrido nas dependências da Procuradoria da
República no Amapá. Subtração de 1 (um) aparelho celular de propriedade de servidora pública
do órgão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas buscar no local, o celular
foi encontrado embaixo da geladeira no 6º andar, sendo encaminhado para exame datiloscópico a
fim de realizar confronto de impressões digitais de dois suspeitos. Não houve resultado positivo
para o fragmento encontrado e inserido nos sistema pertinente. Não se logrou identificar a autoria
delitiva,  tampouco se vislumbra outras  diligências possíveis  a  esse intento.  Esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/20161  da  2ª  CCR.  Homologação  do
arquivamento.

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

509. Processo: 1.03.000.000230/2017-68 Voto: 3848/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de ilícito penal praticado pelo atual Prefeito de Avaré/SP, que
teria omitido a propriedade de alguns imóveis rurais ao realizar sua declaração de bens prestada
junto  à  Justiça  Eleitoral  quando  do  protocolo  de  seu  pedido  de  registro  de  candidatura  nas
Eleições de 2016 (art. 350 do Código Eleitoral). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Em análise  aos  autos,  verifica-se  que  o representado,  enquanto  candidato,  declarou  ser
proprietário  de 50% de um imóvel  na  cidade  de  Avaré,  o  qual  teria  sido  objeto  de  posterior
permuta com outros imóveis. Analisando as matrículas juntadas aos autos, constata-se que, de
fato, o imóvel em questão foi permutado. Verifica-se, portanto, que não houve propriamente uma
omissão  patrimonial,  pois  ocorreu  tão  somente  a  incorreta  especificação  dos  imóveis  que
advieram  de  permuta  com  o  imóvel  original,  este  sim  declarado.  Ausência  de  relevante
potencialidade lesiva capaz de iludir ou prejudicar a avaliação da situação financeira do candidato.
Inexistem, portanto, elementos aptos a indicar a materialidade da conduta típica ora em análise.
Crime não evidenciado. Homologação do arquivamento.

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

510. Processo: 1.04.100.000133/2017-18 Voto: 4001/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Representação de candidato a vereador afirmando, em síntese,  que o então
candidato e atual Prefeito de Porto Alegre/RS teria recebido doação para sua campanha eleitoral
de uma família que seria a principal controladora de um grupo econômico fabricante de armas de
fogo.  O  representado,  à  época  da  denúncia,  seria  membro  titular  da  Comissão  Especial  da
Câmara dos Deputados, formada para dar parecer ao Projeto de Lei n. 3.722/2012, que disciplina
as normas sobre aquisição, porte e circulação de armas de fogo e munições, o que pode, em tese,
caracterizar prática de desvio ou abuso de poder político ou econômico. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). O representante prestou esclarecimentos perante o Procurador Regional
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Eleitoral. Informou que os fatos por ele narrados foram obtidos através de um blog jornalístico, no
qual o responsável informa a possível origem de valores destinados ao então candidato a Prefeito.
Entendeu que, a partir destas informações, poderiam existir algumas irregularidades nas doações
oriundas  dos  controladores  do  grupo  empresarial,  visto  que  o  denunciado  era,  à  época  da
representação, membro da Comissão Especial da Câmara dos Deputados acima mencionada,
com finalidade de dar parecer em projeto de lei que trata de porte de armas de fogo. Afirmou que
entendia existir conflito ético em relação a estas doações e, por isso, protocolou a representação
para  que  o  Ministério  Público  investigasse  a  legalidade  dos  atos.  Esclareceu  não  ter
conhecimento  de  que  estas  doações  oriundas  das  pessoas  físicas,  controladoras  do  grupo
empresarial, tenham se originado de alguma doação por parte da empresa, o que era vedado à
época. Informou que não possuía outras informações a respeito de doações provenientes de
fontes  vedadas,  tendo  se  dado  por  satisfeito  com  a  atuação  do  Ministério  Público  ante  o
arquivamento dos procedimentos nas esferas cível  e eleitoral.  As doações eleitorais  referidas
constaram na prestação de contas do candidato representado. Ambos os doadores apresentaram
cópias de suas declarações de renda, relativas ao exercício de 2016, as quais demonstram que
as doações eleitorais realizadas ficaram dentro do limite de 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos por ele auferidos no ano anterior à eleição, conforme o art. 23, §1º, da Lei n. 9.504/97.
Elementos  de  informações  colhidos  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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

511. Processo: 1.05.000.000057/2017-23 Voto: 3909/2017 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  eleitoral  cometido  por  ocupantes  dos  cargos  de
Deputado Estadual em Pernambuco e Prefeito do Município de Pesqueira/PE. Representação por
captação ilícita de sufrágio contra os noticiados e o vice-Prefeito, em razão da possível prática do
crime de corrupção eleitoral (art. 299 do CE). As provas produzidas pela Promotoria Eleitoral são
as seguintes: depoimento de três testemunhas e imagens captadas pela câmeras de segurança
localizadas em frente a casa dos noticiados, onde teria ocorrido a compra de votos. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Assistindo  aos  depoimentos  das  três  testemunhas,
contidos  na  mídia  eletrônica,  é  possível  observar  que  os  três  rapazes  eram
simpatizantes/militantes do candidato adversário e, ao ouvirem dizer que havia compra de votos
da residência do Deputado e de sua esposa, dirigiram-se até lá para "conferir". Ao entrarem na
residência, relatam que o deputado os recebeu numa sala e lhes entregou quantia em dinheiro.
Um dos depoentes afirmou, ainda, que chegou na residência por volta de 12h e que já havia
votado  pela  manhã.  Em  relação  a  esta  testemunha,  vislumbra-se  configuração  de  crime
impossível, tendo em vista que não se perfaz o elemento do tipo "para obter ou da voto e para
conseguir ou prometer abstenção". Em relação aos outros dois, o Promotor não questionou se
eles já haviam votado, mas, de qualquer sorte, verifica-se a fragilidade da prova, porque são
militantes do partido adversário e foram apenas "conferir" se estava havendo a compra de votos.
As imagens gravadas demonstram apenas uma movimentação de pessoas na frende residência,
o que se mostra comum em dia de votação, não havendo como se entender que essas imagens
robusteceriam os indícios mínimos de compra de votos. Não existem elementos aptos a indicar a
materialidade da conduta típica ora em análise.  Ausência de indícios de materialidade delitiva
aptos a ensejar a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

512. Processo: 1.12.000.001008/2016-92 Voto: 3184/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

198/260



Ata da 678ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00184429/2017

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330),  ou  de  recusa,
retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando
requisitados  pelo  Ministério  Público  (art.  10,  lei  7.347/85).  Prefeito  do  Município  de  Ferreira
Gomes/AP teria desobedecido notificações do Ministério Público do Trabalho (MPT) que solicitava
a apresentação de documentos relacionados à contratação de seus funcionários.  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Necessidade  de  individualização  do  destinatário  da
requisição, prova de sua inequívoca ciência e intenção deliberada de não cumprir a ordem para
que ocorra a responsabilização penal. Ausência de notificação pessoal do representado. Não há
elementos aptos a amparar a afirmação de que o Prefeito Municipal,  efetivamente, recebeu e
tomou  ciência,  em  termos  pessoais,  das  notificações  que  lhe  foram  endereçadas  e,  assim,
conscientemente, tenha deixado de atender à requisição ministerial. Precedentes da 2ª CCR: NF
1.29.000.000878/2016-47,  Sessão 670ª,  30/01/2017.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

513. Processo: 1.14.000.000890/2017-65 Voto: 3912/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  anônima  formulada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão.  Possível  prática  de  uso  indevido  de  substância  entorpecente  por
cantora popular, que teria sido flagrada em vídeo divulgado durante o Carnaval cheirando um "pó"
de natureza ignorada. (art. 28, Lei nº 11.343/2006). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  É  certo  que  a  apuração  atinente  a  um eventual  consumo de  drogas estaria  inserida  na
atribuição do Ministério Público Estadual. Entretanto, a peça remetida não reúne os elementos
necessários  para  amparar  um  declínio  de  atribuição,  apresentando  referências  abstratas  e
desconexas. Homologação do arquivamento.

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

514. Processo: 1.14.000.000924/2017-11 Voto: 3803/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro  de  radiofrequência  (Lei  nº  9.472/97,  art.  183)  atribuído  a  duas  empresas  privadas
durante o carnaval de Salvador, entre os dias 12 e 16 de fevereiro de 2015, devido ao uso de
transceptores  portáteis,  sem  a  devida  autorização.  Os  transceptores  eram  utilizados  para
comunicação  entre  integrantes  de  uma  banda  e  seguranças  de  um  camarote.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme informações da ANATEL, os transceptores
portáteis utilizados pelos representados tinham potência de irradiação de 2W, 5 W e 20W, o que
torna os aparelhos incapazes de causar lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança
das  telecomunicações.  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.  Precedente  STF  (HC  nº  104.530,  1ª  Turma,  Rel.  Min.  Ricardo
Lewandowski, DJe 07/12/2010). Ausência de justa causa para dar prosseguimento à persecução
penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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515. Processo: 1.14.000.001208/2017-51 Voto: 3920/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto qualificado, mediante arrombamento, contra agência dos Correios,
(CP, art. 155, § 4º, I). Funcionários da agência verificaram o arrombamento da porta dos fundos e
do cofre, bem como a subtração de R$ 39.473,39. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  A EBCT instaurou procedimento administrativo  para apuração do fato.  Não foi  obtido
nenhum dado que  auxiliasse  na  identificação  da  autoria  delitiva.  Não existe  imagens  e  nem
acionamento  do  alarme,  visto  que  a  energia  do  prédio  fora  desligada  pelo  agente  antes  da
empreitada delituosa. A ação criminosa se deu fora do horário de funcionamento, por isso não há
testemunha capaz de fornecer indicação da autoria. Ausência de elementos suficientes da autoria
delitiva.  Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis  e  inexistência  de
linha  investigatória  potencialmente  idônea.  Homologação  do  arquivamento,  sem  prejuízo  do
disposto no art. 18 do CPP.

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

516. Processo: 1.14.000.001294/2017-01 Voto: 3897/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155), perpetrado contra a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, agência de Saubara/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  A gerente da unidade declarou que ao chegar na pela manhã, observou que os itens de
segurança estavam destruídos, o cofre estava danificado e determinada quantia em dinheiro havia
sido subtraída. Apesar de haver câmeras no local, não foi possível identificar os autores. Ausência
de testemunhas. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

517. Processo: 1.14.002.000035/2017-34 Voto: 3309/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato previdenciário (art.
171, §3º do CP), consistente no requerimento de benefício previdenciário de aposentadoria por
idade, junto ao INSS, instruído com contrato de comodato rural com indícios de falsidade. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Não obstante a existência da materialidade do crime de
falsidade ideológica, tendo em vista laudo pericial apurando a improbabilidade de o documento ter
sido produzido à época que indicava (19 anos atrás), importante esclarecer que o contrato foi
utilizado 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 o juízo, visto que o pedido
foi julgado improcedente. A falsidade foi descoberta de imediato (primo ictu oculi), considerando a
má qualidade da falsificação, já que foi utilizado um equipamento de impressão não condizente
com o padrão da época em que supostamente teria sido produzido (1996), assim como o bom
estado de conservação do papel, que sequer apresentava tonalidade amarelada característica do
envelhecimento  natural  da  folha  por  oxidação.  Mostra-se,  evidente,  portanto,  a  absoluta
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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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

518. Processo: 1.14.002.000110/2017-67 Voto: 4170/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  dando  conta  de  assalto  perpetrado  em  detrimento  da  agência  da  Empresa
Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  situada  em  Santaluz/BA,  em  14/11/2016.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas pela Polícia Federal. Trata-se de
caso em que não há registro  de imagens,  ou estas são de má qualidade, sem indicação de
testemunhas  ou  mesmo  possibilidade  de  identificação  de  suspeitos  em  razão  de  artifícios
utilizados pelos mesmos, como o uso de capacetes e capuzes, além de dificuldades na realização
de exames periciais  e  imprecisão de seus resultados.  Inexistência  de  diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

519. Processo: 1.14.009.000455/2016-70 Voto: 3307/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Representação oriunda do INSS
informando a prática de cumulação indevida de benefício amparo social ao idoso com pensão por
morte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há elementos de informação a
apontar o animus fraudandi por parte da investigada. A própria Autarquia Previdenciária, em seus
sistemas  internos,  classificou  o  motivo  da  suspensão  do  benefício  irregular  como  "erro
administrativo", visto que possuía condições de cruzar as informações e verificar o recebimento
cumulativo  dos  benefícios  desde  o  requerimento.  O  INSS já  promoveu  o  ressarcimento  dos
valores recebidos indevidamente a título de amparo social mediante desconto consignado de 30%
na pensão por morte recebida pela beneficiária. Ausência de justa causa para instauração de
investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

520. Processo: 1.15.000.000413/2017-62 Voto: 3280/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada através da Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o noticiante que, ao
tentar dar entrada em seu seguro-desemprego, teve seu pedido indeferido em razão de seu nome
estar figurando em uma sociedade empresarial. Afirmou que seu nome estaria sendo utilizado de
forma  irregular,  pois  embora  já  tenha  sido  sócio  da  referida  empresa,  teria  assinado  toda  a
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documentação  necessária  para  sua  exclusão  do  respectivo  quadro  societário.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  O representante  não  trouxe  qualquer  elemento  que
evidenciasse a prática de crime. Ausência de mínima indicação de fato concreto configurador de
ilícito penal. Cabe ao noticiante ingressar com as medidas administrativas ou judiciais necessárias
para excluir seu nome do quadro societário de empresa privada. Homologação do arquivamento.

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

521. Processo: 1.15.000.000785/2017-99 Voto: 3278/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Noticiante anônimo. Suposta prática de crime
de ameça (art.  147,  CP).  Representante informa a existência de uma pichação na parede de
agência bancária privada, no município de Fortaleza/CE, com a expressão "Morte ao Temer".
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O crime em comento é de ação penal pública
condicionada à representação do ofendido. 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. Homologação do arquivamento.

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

522. Processo: 1.15.001.000058/2017-11 Voto: 3183/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar eventual irregularidade na fruição de benefício do Bolsa
Família  por  parte  de pessoa  com vínculo  familiar  com o  representado.  Este  teria  cedido  um
automóvel para campanha de candidato a cargo de vereador nas eleições de 2016, cuja locação
teria sido estimada em R$ 1.530,00. A partir de cruzamento de dados públicos, apurou-se que o
representado seria integrante de núcleo familiar de beneficiário do Bolsa-Família no valor mensal
de  R$ 306,00  e  que  não  teria  mantido  vínculo  empregatício  formal  nos  últimos  seis  meses.
Possível crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3°). Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  IV).  Sentença proferida pelo  Juiz  da 51ª  Zona Eleitoral  aprovou as contas do
candidato a vereador, declarando a inexistência de irregularidades em arrecadação e gastos de
campanha, sendo o feito arquivado na Justiça Eleitoral. Em relação ao recebimento indevido de
benefício de Bolsa-Família, não foi encontrada nenhuma irregularidade. Em consulta ao Portal de
Transparência, o nome do representado não apareceu na lista dos beneficiários nos anos de 2015
e 2016. Inexistência de indícios de materialidade delitiva em relação ao representado, assim como
não  há  elementos  que  evidenciem  que  algum  familiar  seu  tenha  recebido  indevidamente  o
benefício. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

523. Processo: 1.15.001.000086/2017-39 Voto: 4156/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária atribuída à ex-secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município
de  Quixadá/CE  (CP,  art.  168-A).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências. Acórdão proferido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, no
qual foi  reconhecida a pendência de repasse do valor  de R$ 318,07 relativo  ao INSS, o que
configuraria, em tese, o delito em questão. Ademais, há informação de que tal débito fora incluído
em programa de  parcelamento  no  ano  de  2013.  Aplicação  do  Enunciado  n.  19  da  2ª  CCR.
Consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos
tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02 (R$ 10.000,00).
Desse modo, como a Lei n° 11.457/07 considerou como dívida ativa da União também os débitos
decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado
aos  créditos  tributários,  não  há  porque  fazer  distinção,  na  seara  penal,  entre  os  crimes  de
descaminho, 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 11/3/2015; AgRg no REsp 1447953/SP,
Quinta  Turma,  DJe  18/2/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe  11/2/2015.
Homologação do arquivamento.

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

524. Processo: 1.16.000.001076/2017-93 Voto: 3235/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a subtração, com uso de arma de fogo, de encomendas e
de  veículo  da Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  (CP,  art.  157).  Carteiro  teria  sido
abordado por  dois  indivíduos  armados,  que  anunciaram o  assalto  e  fugiram levando o carro
funcional e todas as encomendas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências.
A vítima não informou elementos capazes de levar à identificação dos autores do delito. Ausência
de  indícios  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório  atual.  Arquivamento  que  não gera  coisa  julgada,  podendo as  investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

525. Processo: 1.16.000.001212/2017-45 Voto: 3814/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação enviada por carta para apurar possível prática
de ato ilegal pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pela TELEBRAS, consistente na indicação
de vaga para o Conselho Fiscal em descumprimento à Lei 13.303/2016 e ao Decreto 8.945/2016.
A representante narra que a ilegalidade da indicação se inicia por não se tratar o indicado de
empresário  e  a  declaração  relacionada  ao  escritório  de  arquitetura  que  apresentou,  além de
inadequada para comprovar experiência como administrador de empresas, seria falsa, porque a
empresa não existiria de fato, sendo de fachada. Essa indicação foi referendada pelo Diretor do
Ministério. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Para que se instale
algum procedimento necessita-se de notícia mínima de indícios de crime, seja ela pelo relato de
forma  firme,  segura  e  factível,  que  permita  o  início  de  uma  investigação.  Nos  casos  de
comprovação  de  que  o  escritório  de  arquitetura  não  é  empresa,  a  qual  relata  não  existir,  e
experiência em administrador de empresas, a representante nada acrescentou que justificasse
sua  conclusão  nesse  sentido,  não  apresentando  qualquer  documentação.  Verifica-se  que  a
representante questiona ato administrativo. Portanto, vê-se que a atribuição para conduzir o caso,
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neste ponto, é do Grupo de Atos Administrativos da PRDF, na forma do art. 4º, V, da Resolução
PRDF nº 27/2014. Cópias remetidas ao NUCIVE. Ausência de fato penal típico a ser apurado
neste momento. Homologação de arquivamento.

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

526. Processo: 1.17.000.000211/2017-46 Voto: 3805/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Informações  de  que  o  representado  teria  praticado  crime  contra  a  ordem
tributária,  estelionato,  falsificação  de  documento  particular  e  fraude  processual.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A situação exposta pelo noticiante aparentemente não
ultrapassa a órbita de direito individual. Ao que parece, há desavenças familiares no que concerne
à condução de uma empresa privada. O representante não trouxe aos autos qualquer elemento
indicativo  de  prática  delituosa  além  de  suas  próprias  alegações  de  que  o  representado
efetivamente teria praticado os crimes descritos. Ademais, ainda que já fosse possível verificar a
efetiva existência de fraude relacionada à supressão/redução de tributos, não houve conclusão de
procedimento administrativo fiscal, tampouco constituição definitiva de crédito tributário, requisito
essencial para a tipificação de crime contra a ordem tributária. Ausência de justa causa para a
persecução penal.  Foram enviadas cópias  dos  autos  à  Receita  Federal  e  à  Procuradoria  da
Fazenda Nacional para conhecimento e eventuais providências no âmbito de suas respectivas
atuações. Homologação do arquivamento.

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

527. Processo: 1.19.001.000020/2017-08 Voto: 3722/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar supostas ameaças que teriam sido feitas por servidores
federais ao representante que teve destruída sua horta, que se localizava ao lado do prédio do
DNIT.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Expedidos  ofícios à  Delegacia  de
Polícia Federal e ao DNIT de Imperatriz/MA. Em resposta, o DNIT informou que há ocupação
irregular na área federal onde a autarquia está situada e que há ação proposta de remoção das
pessoas que lá se encontram. Além disso, noticia que existem plantações irregulares, inclusive na
área de passagem de viaturas oficiais. Ausência de elementos normativos característicos do tipo
penal. Ao que tudo indica, não houve efetivamente crime de ameaça, mas sim comunicação, por
parte  dos  servidores,  da  situação  ilegal  na  qual  se  encontrava  o  representante,  a  qual
comprometia, inclusive, o trânsito regular dos veículos oficiais. Atipicidade da conduta. Ausência
de  diligências  capazes  de  modificar  o  cenário  atual.  Inexistência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da investigação. Homologação do arquivamento.

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

528. Processo: 1.20.000.000400/2017-23 Voto: 3933/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão. Narra o representante que, no ano de 2011, sua irmã teria facilitado, nas cidades de
Cuiabá/MT e de São Paulo/SP, a aprovação de seu filho no exame da Ordem dos Advogados do
Brasil - OAB. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A notícia-crime protocolada,
além de vaga e imprecisa, não apresenta ao menos como a facilitadora poderia ter supostamente
auxiliado  na  aprovação  do  filho.  Ausência  de  mínimos  elementos  que  embasem  uma  linha
investigativa. Falta de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

529. Processo: 1.20.000.000458/2017-77 Voto: 3942/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada em virtude de indícios de que o Diretor da FIC " Faculdades Integradas
de Cuiabá/MT teria  prestado informações inverídicas ao MPF, prejudicando o andamento das
investigações acerca de atraso na entrega dos diplomas aos graduados do curso de Sistema da
Informação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Solicitado a esclarecer, o
Diretor explicou que o atraso ocorreu em razão de pendência, por parte do MEC, de pedido de
"recredenciamento",  protocolado  pelo  IES.  Ocorre  que,  em  verdade,  a  palavra  correta  seria
"reconhecimento" por parte do MEC dos diplomas, e não "recredenciamento". Não houve dolo no
sentido de prestar informação falsa pelo Diretor, pois o próprio MPF reconheceu que houve troca
de expressão  "recredenciamento"  por  "reconhecimento".  Ausência  de crime.  Homologação do
arquivamento.

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

530. Processo: 1.22.000.000467/2017-93 Voto: 3903/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  junto  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  por  meio  da  qual  a
representante informa a publicação de "tirinhas de quadrinhos" com conteúdo pornográfico infantil
através de site eletrônico, o que configuraria, em tese, o crime previsto no art. 241-C da Lei nº
8.069/90. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas apuraram que
o IP associado ao website investigado está hospedado no servidor CloudFlare, localizado em São
Francisco/EUA. Crime praticado no exterior. Foram enviadas cópias ao representante da Interpol
em Minas  Gerais,  ao  FBI  e  ao  DHS  (Departament  of  Homeland  Security)  para  adoção  das
providências  cabíveis  em  suas  respectivas  searas  de  atuação.  Ausência  de  indícios  de
envolvimento de brasileiros no delito. Homologação do arquivamento.

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

531. Processo: 1.22.009.000471/2013-48 Voto: 4008/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GOV. VALADARES-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Civil. Autos remetidos a este Colegiado pela 1ª CCR para análise de suposto crime de
dano  qualificado  (CP,  art.  163,  III).  A  Polícia  Rodoviária  Federal  lavrou  auto  de  infração
administrativa,  noticiando  que  veículo  automotor  de  propriedade  da  investigada,  parado  em
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fiscalização, trazia carga com peso acima do permitido pela legislação federal. Tal fato configuraria
o delito do art.  163, III  do CP, em razão da ocorrência de prejuízo ao erário, pela presumível
danificação do pavimento da rodovia de propriedade da União, originada do tráfego com carga
acima do peso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O fato noticiado é atípico.
Para que o tráfego de mercadorias com excesso de peso configurasse, concretamente, a prática
de um delito seria necessário uma demonstração específica, muito além do simples fato objetivo
narrado no auto de infração. Seria necessário demonstrar que aquele determinado veículo causou
determinado dano, visto que o crime em comento é material,  de resultado, e não formal e de
perigo. Impossibilidade prática de se provar o dolo na conduta praticada, bem como de delimitar o
efetivo prejuízo eventualmente causado. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

532. Processo: 1.22.013.000040/2017-46 Voto: 3202/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Possível prática de crime contra as marcas (art. 189, I da Lei 9.279/96). Página da
Internet que estaria usando nome de uma indústria de material bélico para induzir o consumidor a
erro, direcionando-o a um site de cunho erótico/pornográfico. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). O artigo 199 da Lei 9.279/96 dispõe que o aludido crime é de ação penal
privada,  que  somente  pode  ser  iniciada  após  o  oferecimento  de  queixa-crime  pelo  ofendido.
Impossibilidade da instauração da persecução penal por parte do Ministério Público. Precedentes
deste Colegiado (Procedimentos MPF nos 1.21.006.000007/2014-08; 1.20.000.000269/2012-90; e
1.34.010.000577/2011-20). Homologação do arquivamento.

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

533. Processo: 1.23.000.000485/2017-38 Voto: 4239/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notícia sigilosa veiculada junto à Sala
de Atendimento ao Cidadão, informando que o prefeito do Município de Inhangapi, nas eleições
de  2016,  teria  realizado  a  prática  conhecida  como  "caixa  2"  com  relação  à  despesa  de
combustível, porquanto o valor que declara à justiça não representaria a realidade financeira de
sua campanha eleitoral, podendo ter ocorrido abuso de poder econômico pelo referido prefeito
enquanto candidato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O processo de prestação
de contas do referido candidato dispõe de sentença, com trânsito em julgado, conforme consulta
no acompanhamento processual  do site  do TRE/PA. A prestação de contas de campanha ao
cargo de prefeito  do candidato  foi  julgada aprovada,  com apoio  em pareceres técnicos  e  da
Promotoria Eleitoral da 47ª zona eleitoral, não tendo sido constatada nenhuma irregularidade nas
declarações, dados ou documentos fornecidos pelo candidato. As informações que foram trazidas
pelo  noticiante  mostram-se  vagas  e  desacompanhadas  de  elementos  que  confirmem  as
alegações,  não se mostrando capazes de infirmar ou pôr em xeque as conclusões a que se
chegou no processo de prestação de contas, de modo que resta ausente a justa causa para
deflagração de ação penal. Crime não evidenciado. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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534. Processo: 1.23.000.001050/2017-19 Voto: 4064/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  com base  em representação  apócrifa  protocolada  na  unidade  da
PR/PA,  com  fito  de  comunicar  possíveis  condutas  criminosas.  As  informações  apresentadas
relatam que duas empresas privadas estariam praticando condutas tipificadas como descaminho
(CP, art.  334),  sonegação (art.  1º  da Lei  nº  4.729/65)  e evasão de divisas (art.  22 da Lei  nº
7.492/86). Aduziu o representante que uma das empresa também descumpre direitos trabalhistas
e viola normas ambientais. Revisão de Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O representante
narra fatos genéricos e desacompanhados de elementos mínimos que indiquem a possibilidade
de atuação do órgão Ministerial.  Impossível  inferir  das declarações quando ou de que  forma
ocorreram as supostas condutas criminosas, principalmente porque o representante usa de meras
presunções para imputar fatos às representada, como os seguintes trechos: "de maneira geral,
empresas chinesas sonegam impostos"; "A empresa é obrigada a sonegar impostos, por causa da
concorrência. Isso é concorrência desleal"; "Eu duvido que seja esse o faturamento da empresa" e
"Esses processos trabalhistas já mostram que a empresa não segue as leis. Imagina se os sócios
e empregados chineses recolhem os devidos impostos". Foram realizadas pesquisas a respeito
das  empresas  citadas  nos  sistemas  internos  no  MPF,  com  finalidade  de  verificar  eventual
persecução penal em face de algum de seus sócios. Contudo, não se obteve nenhum resultado
correlato  aos  fatos  narrados na representação.  Ausência  de  materialidade.  Não se  vislumbra
qualquer  medida  a  ser  adotada  pelo  Ministério  Público  Federal  em  face  da  narrativa
extremamente genérica. Homologação do arquivamento.

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

535. Processo: 1.23.000.001338/2015-13 Voto: 3760/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Processo  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  representação  realizada  na  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. A representante narra que litigou na Justiça Estadual, pleiteando danos
morais em processo contra um cidadão. Naquele processo foi proferida sentença de procedência,
tendo o juízo estadual determinado a penhora de 30% dos proventos mensais do devedor, não
ocorrendo o cumprimento por parte do INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências.  Em  análise  das  decisões  do  referido  processo,  extraídas  do  sítio  eletrônico  do
Tribunal do Estado do Pará, verificou-se o cumprimento da medida pela autarquia previdenciária,
embora  a  destempo.  Atipicidade  da  conduta.  Ausência  de  justa  causa  para  prosseguir  na
investigação do feito. Homologação do arquivamento.

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

536. Processo: 1.23.000.001958/2014-71 Voto: 3418/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar fraude em alteração societária de
empresa madeireira, ocorrida em 2002, com a inclusão comprovadamente falsa de uma sócia (CP,
art.  299). Revisão de Arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Diligências. Informações iniciais
obtidas  junto  à  Secretaria  de  Finanças  do  Município  de  Belém/PA indicaram que  não  havia
nenhum registro da empresa no Sistema de Administração Tributária Municipal. Tentou-se obter
informações  junto  ao  IBAMA e  a  SEMAS,  diante  da  natureza  das  atividades  da  empresa
demandarem registros  e  licenças  dos  órgãos ambientais,  para  verificar  eventual  atividade  da
empresa em período posterior a 2002, não tendo sido localizado nenhum registro em ambos.

207/260



Ata da 678ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00184429/2017

Embora as informações enviadas pela Receita Federal indiquem cadastro ativo da empresa até
novembro de 2005, não se obteve outros indícios de que a empresa tenha tido qualquer atividade
real após o ano de 2002. Ressalte-se que, após 2005, não houve movimentação da empresa
junto  à  Receita,  o  que  implicou  a  baixa  do  cadastro  de  seu  CNPJ,  em 2015,  por  "omissão
contumaz". A alteração contratual fraudulenta ocorreu em 2002. O crime referido delito possui
pena máxima de 5 anos. Prazo prescricional de 8 anos (CP, art. 109, III). Fato ocorrido há mais de
15 anos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP,
art.  109,  III).  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

537. Processo: 1.23.000.002661/2016-95 Voto: 3295/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício remetido pela Juíza Titular da 4ª Vara do Trabalho de
Belém/PA. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330). Chefe do Estado-Maior da 8ª
Região Militar, após receber intimação judicial objetivando assegurar execução trabalhista, teria
deixado  de  efetuar  a  penhora  de  créditos  em  desfavor  da  empresa  executada  que  possui
contratos de prestação de serviços com a referida instituição militar. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  O pretenso investigado justificou  a  impossibilidade de cumprimento  da
ordem judicial emanada pela Justiça Trabalhista, informando que a unidade gestora não possuía
créditos orçamentários previstos para a empresa executada, tendo o último pagamento ocorrido
em 29/10/2015, não possuindo gerência sobre os saldos já liquidados e empenhados, dentre os
quais constam os inscritos na rubrica "restos a pagar". O descumprimento da ordem judicial não
se deu de forma voluntária pelo Chefe de Estado-Maior, mas sim em razão da impossibilidade
fática de seu cumprimento, em decorrência da inexistência de créditos penhoráveis à época, o
que foi, inclusive, informado ao juízo e confirmado pela AGU. Atipicidade da conduta. Ausência de
dolo. Homologação do arquivamento.

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

538. Processo: 1.23.006.000001/2017-09 Voto: 4046/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  feita  por  um  indígena,  através  do  Instituto  de
Desenvolvimento Florestal da Biodiversidade do Estado do Pará, informando sobre o assassinato
de um índio em 07/01/2017, no Município de Garrafão do Norte/PA. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Apurou-se já haver inquérito policial instaurado no âmbito da
Polícia Civil estadual para apurar o fato. A Promotoria de Justiça de Garrafão do Norte/PA enviou à
Procuradoria da República em Paragominas/PA cópia do IPL instaurado. Há indícios de que o
crime teria sido motivado pelo não pagamento integral de uma motocicleta adquirida pela vítima.
Conforme se extrai do depoimento do sobrinho da vítima, esta foi ameaçada pelo ex-proprietário
da motocicleta em razão da dívida. Até o momento, não há indícios que revelem conexão do crime
com infração penal praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  a  ensejar  a  competência  da  Justiça  Federal
processo e julgamento. A atuação da polícia local não impede futura atuação da Polícia Federal
caso surjam elementos mínimos que demonstrem a relação do homicídio com a exploração de
madeira na reserva indígena Alto Rio Guamá. Homologação do arquivamento.

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

539. Processo: 1.24.001.000235/2016-70 Voto: 4157/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  possível  prática  de  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A) e sonegação previdenciária (CP, art. 337-A). Retenção e ausência
de repasse, ao município, de verbas do INSS, pelo Fundo Municipal de Assistência Social de
Umbuzeiro/PB,  no  exercício  de  2007.  Revisão  de  Arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências.  Oficiada,  a  Receita  Federal  informou não haver débitos tributários definitivamente
constituídos em desfavor  do Município  de Umbuzeiro/PB referente o  ano-calendário  de 2007.
Ausência  de  condição  objetiva  de  procedibilidade.  Incidência  do  verbete  n.  24  da  Súmula
Vinculante do STF. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

540. Processo: 1.24.001.000245/2016-13 Voto: 3995/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  feito  pelo  advogado  do  reclamante,
noticiando a suposta prática de crime de falso testemunho nos autos de reclamatória. CP, art. 342.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Eventuais  inconsistências  verificadas no
depoimento de uma testemunha que apenas retratam a diferença de percepção sobre a verdade
real dos fatos, absorvidos de modo distinto. Entendimento de que, para a configuração do crime
em questão, é necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o que ela
efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Precedente da 2ª
CCR: Procedimento nº 1.29.003.000485/2015-22, 631ª Sessão, de 26/10/2015, unânime. Falta de
justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

541. Processo: 1.24.001.000386/2015-47 Voto: 3975/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Trata-se  de  Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de
desobediência (CP, art. 330), tendo em vista o não cumprimento de determinações judiciais por
parte da investigada no bojo de Ação Civil Pública. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Consta  dos  autos  que  foi  cominada  pena  de  multa  à  investigada  por  ato  atentatório  à
dignidade da Justiça, em razão do descumprimento da decisão liminar. Fatos que ocorreram sob a
égide da legislação processual civil  anterior,  na qual  era  possível  uma série de medidas que
afastavam a sanção penal. A sentença foi proferida sob a égide do atual Código de Processo Civil,
no  qual  é  possível  responsabilizar  o  executado  por  litigância  de  má-fé  sem prejuízo  de  sua
responsabilização por crime de desobediência. Contudo, aduz-se dos autos que não houve sua
intimação pessoal para cumprimento do comando judicial,  tampouco iniciou-se o cumprimento
provisório da sentença. Logo, não há que se falar em crime de desobediência. Necessidade de
prova de sua inequívoca ciência e intenção deliberada de não cumprir a determinação para que
ocorra a responsabilização penal, o que não restou evidenciado no caso. Ausência de justa causa
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para prosseguir  na persecução penal.  Aplicação Enunciado 61 da 2ª CCR.1 Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

542. Processo: 1.25.000.001056/2017-11 Voto: 3273/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de correspondência (Lei n° 6.538/78, art. 40) ocorrido
no Centro de Tratamento de Encomendas (CTE) dos Correios de Curitiba/PR. Objeto postal foi
violado no CTE de Curitiba/PR, gerando um prejuízo no valor de R$ 63,86 (sessenta e três reais e
oitenta  e  seis  centavos),  em  razão  do  pagamento  de  indenização  do  objeto.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de registro de anormalidades no recebimento
das encomendas.  Os  Correios  informaram que  não  dispunham das  imagens  de  câmeras  de
segurança.  Inexistência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Ausência  de  diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual.  Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª
CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

543. Processo: 1.25.000.001358/2017-81 Voto: 3860/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de correspondência (Lei n° 6.538/78, art. 40). Violação
no envólucro de envelope postado em 11/07/2016 na agência  de Palmares,  em Londrina/PR.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A própria EBCT informou que não foi possível
identificar os responsáveis pela violação por não haver imagens do ocorrido, tampouco ter certeza
quanto ao local do crime, já que a constatação da irregularidade foi em São Gonçalo/RJ, mas não
significa  que  foi  o  lugar  efetivo  da violação.  Inexistência  de elementos  suficientes  da autoria
delitiva. Ausência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Aplicação da
Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

544. Processo: 1.25.003.000032/2017-15 Voto: 3765/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Noticia de fato. Possível crime de descaminho (CP, art. 334), praticado antes do advento da Lei nº
13.008/2014. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta delituosa que data de
07/05/2008. Pena máxima cominada ao delito de 4 (quatro) anos de reclusão (redação anterior
àquela dada pela Lei n. 13.008/2014). Prescrição da pretensão punitiva já que decorridos mais de
oito anos da data dos fatos (art.  109, IV, CP). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
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Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

545. Processo: 1.25.007.000080/2015-01 Voto: 3414/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal que visa apurar a suposta prática de crime relacionado com
a compra e venda de lotes de assentamentos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária " INCRA, no assentamento Nhundiaquara (CP, art. 171 e art. 299). O INCRA salienta que,
em virtude de Acórdão do TCU, o Sistema de Informações de projetos de Reforma Agrária "
SIPRA está bloqueado, não permitindo a homologação de novos beneficiários para o Programa
Nacional de Reforma Agrária,  o que prejudica temporariamente tais ações da autarquia.  Com
base nas  informações do  INCRA,  foi  determinada  a  expedição  de  ofício  ao  órgão  para  que
informasse a respeito da eventual aceitação das justificativas apresentadas pelos ocupantes de
alguns lotes específicos. Foi determinada, ainda, a instauração de Inquérito Policial para cada
irregularidade encontrada, visando apurar possível venda irregular dessas glebas. Em resposta, o
INCRA reafirmou as  restrições  emanadas pelo  Acórdão  do TCU no  tocante  a  suspensão de
processos de seleção de novos beneficiários para a reforma agrária, bem como para processos
de assentamento de novos beneficiários selecionados. Acrescenta que a titulação de alguns lotes
depende de regularização interna,  dessa  forma,  não  podendo homologar  novas  ocupações e
titular  lotes,  realiza  o  ajuizamento  de ações de reintegração  de posse,  contudo  tais  medidas
podem gerar novas invasões. Por fim, sobre os terrenos especificamente questionados, informa
que  os  alguns  lotes  realmente  pertencem  a  familiares  dos  antigos  funcionários  da  usina
desapropriada, cujo objetivo é a doação desses lotes ao Município de Morretes. Em relação a
outro lote, informou que iniciou processo de reintegração de posse, ante a venda sem anuência
do Instituto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A presente investigação se deu,
em  especial,  por  Ofício  do  INCRA,  através  do  qual  o  Instituto  remeteu  um  relatório  de
levantamento das irregularidades existentes no Projeto de Assentamento Nhundiaquara, que de
forma especificada, individualizou cada lote e atestou a situação existente nessa área. Dentre as
irregularidades  encontradas  está  a  invasão  de  ocupantes,  os  quais  poderão  preencher  os
requisitos para fins de titulação, sendo que tal análise dependerá única e exclusivamente daquele
órgão. Informou-se a existência de familiares dos antigos funcionários da usina desapropriada, o
que restou confirmado mediante ofício. Ambas as situações não implicam em práticas ilícitas.
Relatou-se também ocupações e a venda irregular das glebas destinadas para reforma agrária,
razão pela qual foi determinada a instauração de IPL para apurar eventual ocorrência dos crimes
esculpidos no artigo 171, §§2º e 3º do CP e nas disposições do art. 20 da Lei n. 4.947/66. Nesse
aspecto, resta claro que o objeto do presente procedimento se exauriu, tendo em vista que os
fatos que possam caracterizar crime já foram devidamente analisados e adotadas as medidas
necessárias para seu esclarecimento, ou seja, a instauração de Inquérito Policial para cada fato,
conforme determinação de despacho proferido nestes autos (fl.  103 e ss.),  restando inócuo o
prosseguimento do presente PIC que examinou, em um primeiro momento, de forma ampla, todo
o assentamento. Agora, é o momento de particularizar cada investigação, restringindo-se fatos e
autorias separadamente. Exaurimento do objeto. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

546. Processo: 1.25.013.000027/2016-02 Voto: 4049/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JACAREZINHO-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar eventual irregularidade em atividade
de telecomunicação disponibilizada por microempresário que operaria, em caráter clandestino, na
revenda  de  acesso  ou  conexão  à  internet,  como  prestadora  não  autorizada  do  Serviço  de
Comunicação Multimídia (art. 183, Lei 9.472/97). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
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IV). Informação de que tramita processo na 1ª Vara Federal de Curitiba, no qual o investigado
figura como autor e a ANATEL como ré, sendo que o objeto da lide discutida em juízo interfere
diretamente  na  apuração  da  materialidade  da  prática  de  eventual  crime.  Ainda  não  houve
resolução de mérito naqueles autos. Não há como se aferir a materialidade do crime em comento,
visto que na referida demanda está-se justamente discutindo a regularidade ou não do serviço
prestado, tendo inclusive sido deferida parcialmente, em antecipação de tutela, a não interrupção
e o não desligamento dos serviços disponibilizados, conforme se verifica das cópias acostadas
aos autos. Portanto, conclui-se que é ineficaz a manutenção dos presentes autos, sem que antes
haja  o  julgamento  com  trânsito  em  julgado  nos  autos  anterior.  Ausência  de  elementos
justificadores do prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

547. Processo: 1.26.000.003448/2013-46 Voto: 3420/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE S.AG./PALMARE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  1)  Possível  prática  dos  crimes  de  sonegação  de
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A), no âmbito da Prefeitura de Xexéu/PE, no período de 2009 a 2012, bem como irregularidades
na aplicação das verbas do FUNDEB no ano de 2009, e sonegação fiscal, no ano de 2010, em
razão do não recolhimento integral dos valores devidos a título de PIS/PASEP naquele exercício.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Inexistência de providências a
serem adotadas quanto às irregularidades praticadas no exercício de 2009, considerando que já
foi ajuizada Ação de Improbidade Administrativa e que a persecução penal restou inviabilizada
ante a informação de que foram parcelado os créditos lançados em decorrência da ação fiscal.
Aplicação do Enunciado n. 191 da 2ª CCR. Quanto aos exercícios de 2011 e 2012, verifica-se que
não houve ação fiscal, de modo que a persecução penal está inviabilizada por força da Súmula
Vinculante n. 24 do STF. Não obstante, os valores lançados em razão das diferenças entre os
valores  declarados  e  os  recolhidos  foram  objeto  de  parcelamento,  impedindo  igualmente  a
persecução penal  em relação ao delito  de apropriação indébita previdenciária.  No tocante ao
exercício de 2010, apurou-se que o auto de infração relativo a contribuições previdenciárias está
em julgamento no CARF. Desse modo, considerando o sobrestamento, há falta de justa causa
para a persecução penal, uma vez que não há lançamento definitivo do crédito tributário, estando
a exigibilidade do crédito suspensa até o julgamento final do recurso. Ressalte-se que quanto a tal
exercício  não  foi  constatada  apropriação  indébita  previdenciária,  uma  vez  que  os  valores
descontados dos segurados, declarados em GFIP, foram recolhidos em GPS ou confessados e
parcelados. Os fatos relativos ao FUNDEB 2009 e à sonegação de contribuições destinadas ao
PASEP estão sendo tratados em outros dois Inquéritos Civis. 2) Homologação do arquivamento
em relação aos fatos criminais. Súmula Vinculante n. 24 do STF. Aplicação do Enunciado n. 192
da 2ª CCR. 3) No que diz respeito à improbidade administrativa, houve declínio de atribuições
com fundamento no Enunciado n. 35 da 5ª CCR. Remessa à 5ª CCR para análise do declínio
promovido.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA
DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram
da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde
de Carvalho.

548. Processo: 1.26.001.000064/2017-95 Voto: 3187/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330),  ou  de  recusa,
retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando
requisitados pelo Ministério Público (art. 10, lei 7.347/85). Responsável legal por pessoa jurídica
de direito privado, investigada em inquérito civil,  teria desobedecido notificações do Ministério
Público do Trabalho (MPT) que solicitava a apresentação de documentos relacionados à empresa
e aos seus empregados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Necessidade de
individualização  do  destinatário  da  requisição,  prova  de  sua  inequívoca  ciência  e  intenção
deliberada de  não  cumprir  a  ordem para que ocorra  a  responsabilização penal.  Ausência  de
notificação pessoal  do sócio  administrador  da pessoa jurídica investigada.  Não há  elementos
aptos a amparar a afirmação de que o responsável legal da empresa, efetivamente, recebeu e
tomou  ciência,  em  termos  pessoais,  das  notificações  que  lhe  foram  endereçadas  e,  assim,
conscientemente, tenha deixado de atender à requisição ministerial. Precedentes da 2ª CCR: NF
1.29.000.000878/2016-47,  Sessão 670ª,  30/01/2017.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

549. Processo: 1.26.002.000047/2017-48 Voto: 3697/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Manifestação sigilosa dando conta da ocorrência  de diversas irregularidades
praticadas por médicos concursados do Município de Caruaru/PE, sejam federais, estaduais ou
municipais, dentre as quais, envolvimento em fraudes em plantões, simulação da necessidade de
cirurgias e implantes de próteses, entre outros ilícitos. Foram relatadas, ainda, supostas condutas
ilícitas que teria sido cometidas por Promotores de Justiça. O Procurador oficiante promoveu o
declínio parcial de atribuição em favor do Ministério Público Estadual de Pernambuco em relação
à análise dos fatos que envolviam os Promotores. Considerando as irregularidades apontadas,
restou observado que elas são narradas de modo genérico quanto a todas as unidades de saúde
de Caruaru/PE e também quanto a todos os servidores médicos, estaduais, municipais e federais.
Em razão disso, foi designada audiência para oitiva do representante e de outro colega médico
que seria por este indicado. Após intimado para prestar os esclarecimentos perante o MPF, houve
retratação por parte do representante, apontando inclusive que não dispunha de testemunhas ou
documentos em relação aos fatos narrados na representação. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Não obstante, da manifestação verificou-se a possibilidade de irregularidades
no âmbito do SUS, no sentido de descumprimento geral da carga horária por médicos do SUS de
Caruaru, o que, conforme notícias jornalísticas, seria realidade em alguns municípios do país,
tendo, assim, o Procurador oficiante determinado a instauração de notícia de fato no âmbito cível
para tal averiguação. Como houve retratação do representante, também no que se referem às
condutas de promotores, ocorreu encaminhamento de cópias ao Ministério Público Federal, visto
que  havia  sido  promovido  o  declínio  nesse  aspecto.  Ausência  de  justa  causa  para  uma
investigação criminal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

550. Processo: 1.28.000.000300/2017-17 Voto: 4066/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão, com fim de apurar suposto
crime contra a dignidade sexual de criança ou adolescente, atribuído a companhia aérea, que
teria veiculado, em tese, por meio de revista, imagens de crianças em contexto impróprio (Art. 14
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da Lei  8069/90),  tendo por  finalidade promover,  ainda que de forma velada, a exploração de
atividade de turismo sexual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Examinando o
teor da revista anexa ao caderno processual, ainda que partindo de uma análise crítica, não é
possível identificar reproduções fotográficas que se subsumam ao tipo penal consagrado no art.
214-A da Lei 8069/90. Ainda que se entenda que o contexto de inserção das imagens de crianças
e adolescentes possam incitar, de forma implícita, a prática do turismo sexual, tal situação não se
encontra abrangida pelo alcance do tipo penal,  tendo em vista que a própria lei  penal traz a
definição do que se entende por cena "pornográfica". O ensaio fotográfico realizado com modelos
mirins " em verdade um editorial de moda " não se operou com o desnudamento de qualquer
criança,  estando  todas  compostas  e  adequadamente  trajadas,  e  tampouco  se  verifica  a
exploração  de  sensualidade  de  menores,  seja  pelo  figurino  empregado  ou  pelas  poses
executadas  por  eles.  Conduta  manifestamente  atípica.  Homologação  do  arquivamento,  sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

551. Processo: 1.28.000.000866/2016-50 Voto: 3833/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de ato de improbidade administrativa e desobediência que teriam
se dado com a recusa de fornecimento, pelo médico Chefe da Seção de Saúde do Trabalhador do
INSS,  em  Natal/RN,  ao  Ministério  Público  do  Trabalho,  de  dados  referentes  aos  benefícios
concedidos a determinados segurados, com indicação do CID que ensejou a concessão. A 5ª
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF homologou o arquivamento no que diz respeito ao
suposto ato de improbidade. Os autos foram remetidos a esta Câmara para análise da possível
prática de crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). verifica-se dos autos que o médico representado invocou o sigilo profissional previsto no art.
73  do  Código  de  Ética  Médica,  de  observância  obrigatória  por  força  do  art.  30  da  Lei  nº
3.268/1957,  além  de  pareceres  administrativos  que  reforçavam  a  conclusão  de  estarem  os
documentos  requisitados  dentre  aqueles  abrangidos  pelo  sigilo  profissional  médico.  Por  essa
razão, os documentos requisitados pelo MPT não foram enviados. Nota-se, portanto, que o não
atendimento  à  requisição  ministerial,  no  caso  em  tela,  não  está  apto  a  configurar  delito  de
desobediência.  Na  verdade,  houve  a  apresentação  tempestiva  de  uma  escusa  prevista  na
legislação  específica  cujo  descumprimento  poderia  inclusive  gerar  sanções  cíveis  e
administrativas para o médico. Ausência de tipicidade. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

552. Processo: 1.28.200.000153/2016-30 Voto: 3910/2017 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima, subscrita de próprio punho, em que o representante
noticia, de forma genérica e desconexa, diversos fatos associados ao atual prefeito da Acari/RN.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Denúncia genérica e desprovida de elementos
concretos  que embasem uma investigação.  Não é possível  identificar  com precisão os  fatos,
tampouco estabelecer  uma linha de compreensão apta a ensejar  eventual  persecução penal.
Possibilidade  de  desarquivamento  caso  surjam  novos  fatos.  Aplicação  do  art.  18  do  CPP.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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553. Processo: 1.29.000.000651/2017-82 Voto: 3796/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  de  furto,  na  modalidade  tentada,  a  clientes  em agência  da  Caixa
Econômica Federal de Porto Alegre (CP, art. 155 c/c art. 14, II). Os envolvidos se envolveram em
briga corporal com o agente e houve danos aos vidros do terminal. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). A polícia chegou ao local cerca de 9h depois do ocorrido. Não foi preservado
o  ambiente  do  crime.  Inviabilidade  de  provas  pericias.  Ausência  de  indícios  de  autoria.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que
não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas
provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

554. Processo: 1.29.000.000679/2017-10 Voto: 3795/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto de carteira a bordo de aeronave que fazia trajeto nacional
(CP, art. 155). A noticiante relata que no voo ausentou-se para ir ao sanitário, deixando no assento
sua bolsa. Ao desembarcar em Porto Alegre/RS notou o sumiço da carteira que estava guardada
na bolsa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não se logrou identificar a autoria
delitiva, tampouco se vislumbra diligências possíveis a esse intento, pois devido o longo trajeto,
muitas  pessoas  estavam  dentro  da  aeronave,  ainda  mais  considerando  a  escala  em
Campinas/SP. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência
de linha investigatória potencialmente idônea. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

555. Processo: 1.29.000.000979/2017-07 Voto: 3821/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  dano  em prejuízo  à  Caixa  Econômica  Federal,  tendo  em vista  a
depredação de dois vidros de agência em Porto Alegre/RS, durante passeata contra a PEC 55
(CP, art.  163,  III).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Conforme o laudo
pericial,  não  foram  encontrados  fragmentos  de  impressão  papilar  para  análise,  tampouco
evidências  ou  objetos  que  pudessem  ser  identificados  para  reconhecimento  de  supostos
causadores do delito. Inexistência de testemunhas. Ausência de indícios de autoria. Inviabilidade
da continuidade das investigações. Falta de justa causa. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

556. Processo: 1.29.000.000992/2017-58 Voto: 4203/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342),
consistente em contradições verificadas no depoimento do representado, enquanto testemunha,
no  que  diz  respeito  ao  controle  efetivo  das  horas  trabalhadas  pelo  reclamante.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Contrariedades juridicamente irrelevantes no depoimento
prestado pela referida testemunha, tendo em vista que foram desconsiderados na fundamentação
da sentença. O representado foi condenado como litigante de má-fé a pagar multa sobre o valor
da causa. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no REsp 1121653/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe 11/10/2011. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

557. Processo: 1.29.000.001099/2017-40 Voto: 3963/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  em  razão  de  supostas  divergências  apontadas  em  relação  ao
reconhecimento  do  vínculo  de  emprego  e  ante  a  possível  existência  de  indícios  de  falso
testemunho nos autos de ação trabalhista (CP, art. 342). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Verifica-se  que  no  depoimento  de  uma das  testemunhas  não  houve  afirmações
contrárias à verdade dos fatos, não havendo que se falar em crime de falso testemunho. Com
relação ao outro representado, verifica-se que foi uma contradição de pequena monta, que se
referia à data de término do contrato trabalhista, feita sem dolo, e aceitável devido ao decurso do
tempo e às circunstâncias às quais se refere. Dolo não evidenciado. Ausência de materialidade
delitiva. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

558. Processo: 1.29.000.001229/2017-44 Voto: 4061/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto, na modalidade tentada, a agência da Caixa Econômica Federal
em Porto Alegre/RS (CP, art. 155 c/c art. 14, II). No dia 11/09/2016, um indivíduo teria arrombado
e  adentrado  a  Agência.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Analisando  as
imagens das câmeras de segurança, foi possível visualizar os locais onde o indivíduo percorreu.
Não foram observadas subtrações. Houve rompimentos das portas de vidro (interna e externa)
com fechadura eletrônica. Inviabilidade de provas pericias e testemunhais. Ausência de indícios
de  autoria.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

559. Processo: 1.29.000.002255/2016-17 Voto: 3883/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Processo Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício do Ministério Público do Trabalho,
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oriundo de manifestação anônima, relatando situações que caracterizariam crime de estelionato
(CP, art. 171, § 3). Um indivíduo estaria usufruindo do benefício previdenciário aposentaria por
invalidez e, ao mesmo tempo, trabalhando em empresa privada de Porto Alegre/RS. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  O beneficiário  recebe o benefício  desde 20/12/2012,
concedido em razão de incapacidade permanente declarada através de laudo médico pericial. Em
diligências externas,  fiscais da autarquia previdenciária compareceram à sede da empresa na
qual, supostamente, o beneficiário laborava e não encontraram elementos que comprovassem os
fatos  objeto  da  representação.  Houve  análise  de  documentos  relacionados  a  registro  de
empregados. Não foi possível constatar o recebimento de benefício previdenciário concomitante
ao exercício de atividade laboral remunerada por parte do beneficiário. Ausência de materialidade
delitiva.  Ausência  de  justa  causa  para  prosseguir  na  investigação  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

560. Processo: 1.29.000.003947/2016-74 Voto: 3994/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em informação encaminhada pela Promotoria de Justiça de
Falências e Recuperação de Empresas do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul,
noticiando a possível ocorrência de crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1º da Lei n.
8.137/90. Sócios de empresa privada supostamente teriam omitido documentos a fim de realizar
sonegação fiscal de Imposto de Renda de Pessoa. Revisão de Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Diligências.  Informação  Fiscal  emitida  pela  Receita  Federal  no  sentido  de  que  não  há
procedimento fiscal  em nome dos sócios da referida empresa. Não há notícia de constituição
definitiva  do  crédito  tributário  pela  autoridade  fazendária.  Ausência  de  condição  objetiva  de
procedibilidade. Incidência do Enunciado n. 24 da Súmula Vinculante do STF. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

561. Processo: 1.29.002.000008/2017-39 Voto: 3346/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em sentença de improcedência prolatada nos autos de ação
previdenciária de requerimento de aposentadoria por idade, que informa a possível ocorrência de
ilícitos tributários, tendo em vista a constatação de discrepância entre dados sobre recebimento
de remuneração, pela autora, da empresa individual de sua titularidade, e as Declarações de
Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS). Revisão de Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Diligências.  A Receita  Federal  informou  não  existir  indícios  relevantes  que  justifiquem a
instauração de procedimento de fiscalização em relação ao contribuinte em questão. Esclareceu,
ainda,  o  órgão  fiscal  que  os  dados pesquisados,  bem como o  histórico  da  situação,  ficaram
registrados em sistema de controle interno para que possam ser utilizados futuramente,  caso
novos indícios venham a surgir. Não há notícia de constituição definitiva do crédito tributário pela
autoridade fazendária. Ausência de condição objetiva de procedibilidade. Incidência do Enunciado
n. 24 da Súmula Vinculante do STF. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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562. Processo: 1.29.002.000081/2017-19 Voto: 3186/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada após o recebimento de sentença proferida no bojo de reclamação
trabalhista,  tendo  em  vista  que  a  empresa  reclamada  foi  condenada  ao  pagamento  de
indenização  por  danos  morais  em decorrência  das  condições  de  trabalho  a  que  submetia  o
reclamante, fato que teira configurado, em tese, ilícito penal. Relatos de que inexistia sanitário no
local de trabalho, bem como refeitório, expondo o reclamante a situação constrangedora. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A sentença proferida foi reformada em sede de recurso
ordinário, não sendo reconhecida a existência do lícito, por ausência de qualquer elemento de
prova apto a comprová-lo, tendo em vista os depoimentos colhidos que demonstraram que havia
banheiros químicos e local adequado para refeições. Os fatos narrados não têm o potencial de
configurar crime de redução à condição análoga à de escravo (CP, art. 149), visto que não houve
submissão a trabalhos forçados, jornada exaustiva ou sujeição a condições degradantes. De igual
modo, não se verifica a ocorrência de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203),  na  medida  em que  o  tipo  penal  está  relacionado  à  ocorrência  de  fraude  ou  violência,
elementos que não foram verificados no caso concreto. Atipicidade da conduta. Ausência de justa
causa para prosseguir na investigação do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

563. Processo: 1.29.008.000286/2015-74 Voto: 3770/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado com o fim de verificar as circunstâncias da morte
de ONOFRE ILHA DORNELLES. Justiça de Transição " Memória e Verdade. Onofre teria falecido
em 28 de dezembro de 1964, no Município de Santa Maria, em decorrência de graves violações
de direitos humanos perpetradas por agentes do Estado brasileiro durante o período da ditadura
militar. (Comissão Nacional da Verdade, Relatório, Volume 3, Mortos e Desaparecidos Políticos, p.
186/188). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Comissão de Direitos Humanos
reconheceu  que  Onofre  sofria  perseguição  política  por  ser  militante  do  Partido  Trabalhista
Brasileiro (PTB), e que sua morte ocorreu em decorrência de complicações cardíacas agravadas
pelas condições de encarceramento a que foi submetido em vários quartéis de Santa Maria (RS),
nos quais por diversas vezes foi submetido a tortura. Entretanto, não há elementos suficientes de
autoria delitiva, seja pelo decurso do tempo, seja pela dificuldade fática que envolve os crimes
cometidos sob o regime ditatorial. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

564. Processo: 1.29.012.000173/2015-18 Voto: 3839/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal oriundo da Justiça do Trabalho, referente a processo que
apontou indícios de possível crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A)
atribuído aos representantes legais de empresa privada. Relatos de que a referida pessoa jurídica
teria deixado de realizar o repasse de valores descontados dos empregados à Previdência Social
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no  período  de  11/2003  a  09/2011.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências. Informações da Justiça do Trabalho de que foi homologado acordo entre as partes,
com recolhimento das verbas rescisórias, dentre elas as contribuições previdenciárias, no prazo
assinado pelo juízo laboral. Dessa forma, encontra extinta a pretensão punitiva estatal, em razão
do pagamento do tributo. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

565. Processo: 1.29.020.000008/2017-11 Voto: 3830/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão para apurar possível prática
do  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).  A representante  teria  sido
admitida por microempresa no cargo de servente em 05/01/2006, sendo rescindido o contrato em
30.042012. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Informações da
Receita Federal de que, em um cálculo hipotético, chegar-se-ia a um valor aproximado de R$
3.500,00 e que, com base na Portaria RFB nº 551/2013, não haveria interesse fiscal na demanda.
Ademais, consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância aos
débitos  tributários  que  não  ultrapassem o  limite  previsto  no  art.  20  da  Lei  nº  10.522/02  (R$
10.000,00). Desse modo, como a Lei n° 11.457/07 considerou como dívida ativa da União também
os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao
que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal, entre os crimes
de descaminho, 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 11/3/2015; AgRg no REsp 1447953/SP,
Quinta Turma, DJe 18/2/2015; AgRg no REsp 1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/2/2015. Por fim,
a representante não terá prejuízo em relação aos períodos de contribuição à Previdência Social
que deveriam ter sido recolhidos pela representada. Ausência de materialidade delitiva em razão
da  insignificância,  bem  como  inexistência  de  prejuízo  à  autora  da  representação.  Não  há,
portanto, razão para prosseguir na investigação. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

566. Processo: 1.30.001.000145/2017-62 Voto: 4184/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão. O noticiante aponta para uma
série de irregularidades que estariam sendo praticadas pelo Poder Público no Rio de Janeiro e
sugere a criação de uma Força Tarefa para apurar a "venda de decretos municipais, montagem de
máfia  dos  quiosques  da  praia,  venda  de  áreas  destinadas  a  escolas  para  condomínios
construírem campos de futebol...". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Denúncia
genérica e desprovida de elementos concretos que embasem uma investigação. Não é possível
identificar com precisão os fatos, tampouco estabelecer uma linha de compreensão apta a ensejar
eventual persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

567. Processo: 1.30.001.000921/2017-24 Voto: 3282/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

219/260



Ata da 678ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00184429/2017

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada mediante encaminhamento de cópia de IPL para apurar a prática do
crime de descaminho praticado pela  ASEFAZ/RJ (CP,  art.  334,  § 1º)  por  descumprimento de
ordem judicial.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). A justificativa do órgão de
arrecadação para o atraso no cumprimento da ordem foi devido a grave crise financeira pela qual
o Governo do Estado do Rio de Janeiro perpassa. A Secretaria de Estado de Fazenda informou
que havia sido cumprida a determinação judicial, com a restituição da fiança criminal paga pelo
investigado e o perdimento do valor apreendido no interior das máquinas caça-níqueis (R$ 46,00).
Conforme andamento processual extraído do site da Justiça Federal, o feito já está arquivado.
Ausência de dados mínimos para a continuidade do procedimento, visto que não se faz presente
qualquer  elemento  que  substancie  a  investigação.  Inexistência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da investigação. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

568. Processo: 1.30.001.005488/2016-32 Voto: 3211/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato autuada em virtude de patrocínio exercido pela Advocacia-Geral da União em
mandado de segurança impetrado pela Universidade Federal Fluminense, após condenação do
reitor da UFF ao pagamento de multa pessoal em virtude do descumprimento de decisão judicial
emanada dos autos de ação ajuizada em face da autarquia federal. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Revela-se manifestamente despropositada a impetração de mandado de
segurança  pela  UFF  a  fim  de  combater  a  condenação  mencionada,  visto  que  foi  imposta
unicamente em desfavor do reitor em razão de descumprimento pessoal de decisão judicial. Trata-
se  de  atuação judicial  da  Advocacia-Geral  da  União  em defesa  de  interesse  exclusivamente
individual de servidor federal, não havendo que se falar, no caso em análise, em interesse público
apto  a  justificar  a  representação  da  AGU.  No  entanto,  sem  prejuízo  ao  exposto,  a  conduta
verificada não configura crime, inexistindo tipo penal que a preveja. Foram extraídas cópias do
presente  procedimento  para  remessa  à  Tutela  Coletiva,  para  análise  de  eventual  ato  de
improbidade administrativa. Conduta atípica. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

569. Processo: 1.31.001.000165/2016-15 Voto: 3479/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de sonegação de contribuições previdenciárias (CP, art.
337-A) por  responsável  legal  de empresa  privada,  encaminhada pela  Justiça  do Trabalho de
Jaru/RO. Valor devido do tributo R$ 646,82 (seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois
centavos).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Consoante  entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos
tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00, em decorrência do art. 20 da Lei nº
10.522/02. Precedentes do STJ: EREsp 1230325/RS, Rel. Min. Gurgel De Faria, Terceira Seção,
DJe 05/05/2015; AgRg no RHC 54.568/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/05/2015;
HC  307.791/SP,  Rel.  Ministro  Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJe  17/03/2015;  AgRg  no  REsp
1468326/RS,  Rel.  Min.  Maria  Thereza  De  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  DJe  11/02/2015.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
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Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

570. Processo: 1.31.001.000299/2016-36 Voto: 3188/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JI-
PARANÁ-RO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível prática de crime de furto de
energia por beneficiários do Programa "Luz para Todos" no Município de Costa Marques/RO. Os
investigados tiveram sua energia cortada, sendo acusados de furto de energia, tendo reclamado
do abandono das obras pela empresa responsável. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62,  IV).  Oficiou-se  o  Programa  "Luz  para  Todos"  para  se  manifestar  quanto  aos  fatos,
especialmente  com  relação  a  eventual  prejuízo  ao  programa  federal.  Informações  de  que  a
situação dos beneficiários foi sanada, pois a energia estaria ligada normalmente. Foi esclarecido
que a empresa responsável pela execução do serviço deixou as instalações quase prontas, até
com os medidores. Todavia, a energia foi ligada diretamente à instalação elétrica das residências,
sem  passar  pelo  relógio.  Não  houve  participação  ou  má-fé  por  parte  dos  beneficiários  do
programa. Em relação ao suposto abandono das obras, o responsável pelo programa informou
que  elas  estão  sendo  retomadas,  com  previsão  de  início  em  janeiro  de  2017.  Crime  não
evidenciado.  Ausência  de  justa  causa  para  deflagração  de  ação  penal.  Homologação  de
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

571. Processo: 1.31.002.000028/2013-28 Voto: 4071/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  lavagem  de
dinheiro  (art.  1º  da  Lei  9613/98).  Movimentações  financeiras  apontadas  pelo  COAF  que
configuram fortes indícios de ocultação da origem de valores provenientes do tráfico internacional
de  drogas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Identificou-se  que  uma  das
investigadas figura  como integrante do núcleo  criminoso objeto  de investigação  da Operação
"Quimera". A instauração da ação penal em desfavor da investigada poderia ensejar insanáveis
prejuízos  à  Operação  Quimera,  sobretudo  diante  do  caráter  sigiloso  sob  o  qual  tramita  a
interceptação  das  comunicações  telefônicas  dos  investigados.  Ademais,  considerando  que  o
objeto do presente PIC encontra-se abarcado dentre os delitos investigados no Inquérito Policial
que instrui a Operação Quimera, foi autorizado em Juízo a remessa do presente procedimento e
das informações sigilosas nele encartadas à Autoridade Policial Federal de Guajará-Mirim, que
instaurou inquérito a fim de instruir  à mencionada Operação. Dessa forma, a manutenção do
presente  feito  soa  inócua  sob  o  prisma  da  produção  probatória,  já  exaurida  frente  aos
instrumentos disponíveis. De igual modo, corre-se o risco de dupla imputação aos investigados
pela prática do mesmo fato já investigado pela Polícia Federal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

572. Processo: 1.32.000.000206/2017-27 Voto: 4146/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação instaurada a partir de ofício oriundo da Corregedoria Regional de
Polícia  Federal  com  parecer  não  favorável  à  instauração  de  inquérito  policial  relacionado  à
averiguação de ocorrência de crimes de rixa e lesões corporais decorrentes do desentendimento
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entre quatro indivíduos de nacionalidade venezuelana em Boa Vista/RR. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). A cópia do Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil de Roraima
não foi  encaminhada à Polícia  Federal  para  apurar  os  crimes em comento,  mas sim com o
objetivo de avaliar a situação dos estrangeiros envolvidos no delito. A autoridade policial informou
que todos os estrangeiros envolvidos no caso solicitaram refúgio no Brasil e que os respectivos
pedidos encontram-se pendentes de análise pelo Comitê Nacional para Refugiados " CONARE.
Inexistência de crime a ser investigado na seara federal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

573. Processo: 1.33.000.001935/2016-82 Voto: 4247/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A). Sentença proferida em ação trabalhista reconhecendo que a parte reclamada
suprimiu e reduziu contribuições previdenciárias em razão do pagamento de salários "extra-folha".
A sentença resultou de condenação à revelia, não se tendo a versão do pretendido agente. O
valor da condenação do INSS foi de R$ 270,65. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Valor  suprimido  inferior  a  R$  10.000,00.  Consoante  entendimento  firmado  pelo  STJ,  é
aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto
no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07 considerou como dívida
ativa  da  União  também os  débitos  decorrentes  das  contribuições  previdenciárias,  dando-lhes
tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na
seara  penal,  entre  os  crimes  de  descaminho,  de  apropriação  indébita  ou  sonegação  de
contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância a estes últimos delitos. Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe
11/03/2015;  AgRg  no  REsp  1447953/SP,  Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015;  AgRg  no  REsp
1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

574. Processo: 1.34.001.001925/2017-81 Voto: 3780/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Manifestação  anônima.  Sala  de Atendimento  ao  Cidadão.  Suposto  delito  de
preconceito da Lei n. 7716/89. Representante informa que um perfil denominado "De família" teria
feito comentário preconceituoso em uma notícia sobre o AVC sofrido pela esposa de ex-presidente
da República em sítio eletrônico. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ainda que se
questione o mau gosto do comentário, não resta caracterizado o delito de preconceito. A definição
precisa do tipo penal em questão e de sua abrangência não pode desconsiderar os limites de
tolerância  e  respeito  a  discursos  controversos,  de dissenso,  críticos,  minoritários,  até  mesmo
imorais, abrangidos pelo direito fundamental da liberdade de expressão, consagrada como um
dos corolários  do  Estado  Democrático  de  Direito.  Ausência  de  justa  causa.  Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

575. Processo: 1.34.001.006675/2015-11 Voto: 3214/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível prática de crime contra a
ordem tributária (art. 1º da Lei 8137/90), atribuído a representantes legais de empresa privada.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Receita Federal informou a existência de
débitos  em  aberto  com  relação  à  empresa  ora  investigada.  Porém,  esclareceu  que  há
procedimentos  de  interesse  fiscal  mais  relevantes  e  com maior  certeza  de  indícios  a  serem
programados ou aguardando cumprimento. Portanto, não há interesse na instauração de ação
fiscal em face da empresa contribuinte. Ausência de constituição do crédito tributário. Inexistência
de justa causa para prosseguir na persecução. Aplicação do art. 18 do CPP. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

576. Processo: 1.34.001.008618/2016-40 Voto: 3873/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Ofício da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região
versando sobre denúncia feita através do Disque 100, informando sobre suposta ocorrência de
trabalho escravo (CP, art. 149), que teria como autores os responsáveis por empresa privada.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiado, o Ministério Público do Trabalho
encaminhou relatório de inspeção, não tendo sido constatada a ocorrência do referido delito. Há
uma referência a possível crime contra a ordem tributária, já tendo sido expedido ofício à Receita
Federal acerca de eventual ação fiscal, cuja existência poderá embasar procedimento específico
para tal  finalidade. No âmbito  da presente atuação,  não há indício  algum que aponte para a
existência de trabalho em condições análogas à de escravo. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

577. Processo: 1.34.012.000227/2017-39 Voto: 3861/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTOS-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. A representante narra, em suma, situação que
vivenciou  após  suposta  invasão  de  seu  perfil  em  rede  sociais.  Noticia  desde  boicotes  de
fornecedores  para  a  confecção  de  seus  artesanatos  até  um  suposto  esquema  de  fraudes
realizadas por grandes companhias seguradoras nos carros que são destinados a leilão para
recuperação de peças. A manifestante teve representações cadastradas no MPF em 2014, todas
sendo  arquivadas  por  não  existirem indícios  probatórios  do  alegado.  A própria  representante
informa que uma procuradora já  teria  tentado interditá-la  por  problemas mentais.  Revisão de
arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Os  fatos  narrados  não  trazem indícios  de  qualquer
situação apta a atrair a atuação do Ministério Público Federal. Em março de 2017, foi exarado
despacho arquivando as representações que haviam sido protocoladas no Sistema Cidadão até
aquela data. Entretanto, após realizar as comunicações de praxe quanto ao arquivamento,  foi
protocolado  pela  titular  da  representação  um pedido  de  desarquivamento.  Durante  todo  este
período desde o despacho proferido, a titular protocolou cerca de 20 (vinte) outras representações
conexas aos fatos narrados nas representações já arquivadas. Foi orientada para que procurasse
a  Defensoria  Pública,  órgão  com  competência  para  as  soluções  das  questões  tratadas  nas
representações protocoladas. A representante não trouxe aos autos qualquer prova ou indícios da
existência de ilícito, faltando clareza e materialidade mínimas que justifiquem a instauração de
procedimento investigatório. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

578. Processo: 1.34.015.000103/2017-23 Voto: 3215/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de fraude à execução (CP, art. 179), tendo em vista a alienação de
imóvel objeto de execução em data posterior à inscrição do crédito em dívida ativa. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências foram realizadas para tentar localizar bens,
não  sendo  possível  sequer  ser  encontrado  o  executado,  gerando  indícios  de  insolvência  do
mesmo. A alienação do imóvel ocorreu em 12/08/2009. Pena máxima cominada ao delito é de 2
anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva atingida (CP, art.  109, V). Crime de ação
penal privada, que somente pode ser iniciada após o oferecimento de queixa-crime pelo ofendido
(CP, art. 179, parágrafo único). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

579. Processo: 1.34.015.000478/2015-21 Voto: 3771/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notícia de que empresa privada estaria
mantendo em seus quadros funcionários laborando enquanto percebiam seguro-desemprego (CP,
art. 171, §3º), bem como teria sonegado contribuição previdenciária ao registrar funcionários com
remunerações inferiores ao valor de mercado (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências. Não foi constatado pela fiscalização a existência de trabalhadores
percebendo seguro-desemprego irregularmente no âmbito da empresa questionada, tampouco a
ocorrência de sonegação de contribuição previdenciária. Inexistência de materialidade. Ausência
de  elementos  probatórios  mínimos  aptos  a  dar  início  a  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

580. Processo: 1.34.021.000032/2017-80 Voto: 3863/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada em razão de suposta prática do crime de falso testemunho (CP, art.
342)  por  uma  testemunha  na  ação  penal  perante  a  2ª  Vara  de  Federal  de  Jundiaí/SP.  A
testemunha teria faltado com a verdade ao detalhar a relação entre os réus com empresa privada.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime em comento
exige-se que o agente tenha, deliberadamente, feito afirmação falsa em juízo, mentido sobre fato
específico ou ocultado a verdade sobre fato de que tem conhecimento. Eventuais inconsistências
verificadas nos depoimentos das testemunhas que apenas retratam a diferença de percepção
sobre  a  verdade  real  dos  fatos,  absorvidos  de  modo  distinto.  Entendimento  de  que,  para  a
configuração do crime em questão,  é necessário que haja  divergência  entre a  declaração da
testemunha e o que ela efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos
autos.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.29.003.000485/2015-22,  631ª  Sessão,  de
26/10/2015,  unânime.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

581. Processo: 1.34.030.000027/2017-68 Voto: 3957/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JALES-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  registrada  presencialmente  no  Sistema
Cidadão, na qual o manifestante alega ter recebido atendimento negligente na Unidade de Pronto
Atendimento  "  UPA,  na  cidade  de  Jales.  O  representante  informou  que  procurou  a  referida
unidade de saúde em razão de dores que sentia no peito. Na ocasião, foi submetido a exame de
eletrocardiograma,  que não revelou anormalidades,  recebendo alta  em seguida.  Em razão da
persistência  das  dores,  ele  procurou  médico  particular,  que  realizou  diagnóstico  de  infarte,
submetendo-o a internação imediata. O representante apontou os erros de diagnóstico por parte
da  referida  UPA.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Em resposta  a  ofício
encaminhado  pelo  MPF,  o  responsável  pela  unidade  de  saúde  afirmou  que  não  recebeu
reclamações  pelos  atendimentos  realizados.  Esclareceu,  ainda,  que  o  paciente  recebeu
atendimento adequado no UPA, que só recebeu alta com orientação por não ter sido constatada
nenhuma anormalidade em seu exame cardíaco, após ter sido relatada melhora da dor e dos
sintomas em geral. Foi relatado, ainda, que o representante foi orientado a retornar em caso de
qualquer manifestação dos sintomas, mas preferiu procurar atendimento na rede particular. Das
informações  carreadas  aos  autos,  não  se  pode  aduzir  qualquer  indício  de  ilícito  penal  no
atendimento  prestado  ao  representante.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

582. Processo: 1.35.000.000545/2017-00 Voto: 3824/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. A representada, na condição de beneficiária do Programa "Bolsa Família", teria
realizado doação eleitoral à campanha de determinado candidato a vereador municipal, no pleito
eleitoral  de 2016. Suposto estelionato em relação ao programa pela falta de cumprimento do
requisito  de  baixa  renda (CP,  art.  171).  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências.  Doação  realizada  no  valor  de  R$  30,00  (trinta  reais).  Ao  ser  intimada  a  prestar
informações, a representada alegou que adquiriu o montante a partir de "lavagem de roupa que
vez  ou  outra  consegue  fazer,  sem que  isso  prejudique  a  necessidade  de  ser  assistida  pelo
programa". A legislação permite a doação por pessoas naturais, desde que respeitado o limite de
10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Verifica-se, portanto,
que o diminuto valor da doação condiz com a capacidade econômica da representada, de modo a
afastar  quaisquer  indícios  de  materialidade  delitiva.  Crime não  evidenciado.  Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

583. Processo: 1.15.000.003293/2016-74 Voto: 3800/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato autuada com base em comunicado informando a não instauração de IPL a partir
de  notícia-crime  que  apurava  ocorrência  envolvendo  simulacro  de  explosivo  no  Raio-X  do
Aeroporto  Pinto  Martins,  em  Fortaleza/CE.  Material  que  se  encontrava  com  passageira  no
embarque, em formato semelhante a uma bomba. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Feitas as primeiras apurações, ainda no aeroporto, ficou esclarecido que tal objeto era na
verdade um simulacro de bomba, fruto de uma brincadeira de mau gosto, no qual um amigo da
passageira pediu favor de levar um presente a sua ex-namorada que mora na Bahia, com alusão
a  um  episódio  ocorrido  envolvendo  os  enamorados  e  o  pai  da  garota.  Com  o  simulacro,
encaminhou-se também chocolates. Os peritos confirmaram que o objeto não continha material
explosivo. Apesar do tumulto causado e de ter sido de extremo mau gosto a brincadeira, fruto de
sentimento mal resolvido, configurando, portanto, em ausência completa de potencialidade lesiva
do objeto embarcado. Crime não evidenciado. Ausência de justa causa para deflagração de ação
penal. Homologação de arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Arquivamento)

584. Processo: 1.28.100.000165/2016-92 Voto: 3320/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MOSSORO-RN

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir  de ofício encaminhado pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária "  ANVISA, noticiando a autuação de determinada empresa por fazer propaganda de
produto sem registro junto ao órgão competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da  2ª  CCR).  Exposição  do  consumidor  a  erro  ou  confusão  quanto  à  natureza,  composição,
procedência  e  qualidade  do  produto  divulgado.  Eventual  caracterização  de  crime  contra  as
relações  de  consumo,  de  competência  da  Justiça  Estadual.  Inexistência  de  elementos  que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Parquet Federal para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a)  relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

585. Processo: 1.34.006.000404/2016-85 Voto: 3388/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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.  POSSÍVEL
PRÁTICA DE SONEGAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (LEI Nº 8.137/90). ARQUIVAMENTO POR
AUSÊNCIA  DE  CONSTITUIÇÃO  DO  CRÉDITO.  REVISÃO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV)
POSSIBILIDADE DE  REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS  QUE  PODEM ELUCIDAR OS
FATOS.  ACOLHIMENTO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NAS
INVESTIGAÇÕES. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por servidor
municipal para apurar a suposta prática do crime de sonegação de imposto de renda referente à
verba  de  honorários  advocatícios  (Lei  nº  8.137/90),  que  estaria  sendo  praticado  pelos
Procuradores do Município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito, considerando não haver notícia da constituição definitiva do
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crédito tributário, aplicando o entendimento da Súmula Vinculante n. 24 do STF. 3. Esta 2ª CCR,
considerando o arquivamento promovido prematuro, em julgamento proferido na 670ª Sessão de
Revisão,  de  30/01/2017,  deliberou,  por  unanimidade,  com  base  no  Enunciado  n.  69,  pela
devolução dos autos ao Procurador Regional da República oficiante, para que este realizasse
diligências mínimas para elucidação dos fatos e eventuais autoria e materialidade delitivas. 4. O
Procurador Regional da República formulou Pedido de Reconsideração da decisão exarada pelo
Colegiado,  sustentando,  em síntese,  que  fez  análise  de  mérito,  isto  é,  juízo  de  tipicidade  e
entendeu impossível a instauração de procedimento investigatório ou deflagração da ação penal.
Assim,  requereu  que,  sendo  mantida  a  decisão,  fosse  determinado  o  prosseguimento  da
persecução,  com  a  realização  das  diligências,  com  a  designação  de  outro  membro  em
observância ao princípio da independência funcional. 5. A análise dos argumentos trazidos pelo
Procurador  da  República  oficiante  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. 6. 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. 7. No caso dos autos, necessária a realização de
certas diligências como, expedição de ofício ao órgão municipal, oitiva dos supostos envolvidos ou
de outros servidores do Município de Ferraz de Vasconcelos/SP para averiguar a veracidade das
informações  trazidas.  8.  Acolhimento  do  pedido  de  reconsideração.  9.  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  acolhimento  do
pedido  de  reconsideração,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram  da  votação  os
membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Suspensão condicional do processo)

586. Processo: 1.00.000.013994/2015-63 Voto: 3371/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UMUARAMA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PRÁTICA DOS CRIMES
PREVISTOS NO ART.  334,  CAPUT,  C/C  ART.  288,  AMBOS DO CP E ART.  183  DA LEI  N.
9.472/97.  ABSOLVIÇÃO  DOS  AGENTES  EM  RELAÇÃO  AOS  CRIMES  CONEXOS  AO
CONTRABANDO. DIVERGÊNCIA RELACIONADA AO PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS
PARA O OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PROCURADOR
DA  REPÚBLICA  DESIGNADO  PARA  OFICIAR  EM  VIRTUDE  DE  DELIBERAÇÃO  DESTA
CÂMARA  FORMULOU  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO.  RENOVAÇÃO  DA  RECUSA  DE
OFERTA  DE  PROPOSTA  DE  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO  PELO
FUNDAMENTO JÁ REJEITADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Procedimento Administrativo
autuado em atendimento a ofício encaminhado pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR
para análise sobre o não oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo em
favor dos acusados. 2. Ação Penal em que os investigados foram denunciados pela prática dos
crimes previstos nos artigos 334, caput, c/c 288, ambos do CP, e art. 183 da Lei nº 9.472/97. 3.
Em primeiro  grau de jurisdição,  após a condenação dos réus pelo  cometimento do crime de
contrabando (art. 334, do CP), o órgão ministerial atuante entendeu por não oferecer proposta de
suspensão condicional do processo, pois as circunstâncias fáticas indicavam que os acusados
pertenciam  a  grupo  organizado  criminal.  Por  outro  lado,  conforme  informação  dos  autos,  a
Procuradoria  Regional  da República reputou cabível  o benefício previsto no art.  89 da Lei  nº
9.099/95. 4. O Procurador da República oficiante destacou que a questão já havia sido analisada
por ele em sede de contrarrazões de apelação, ocasião em que deixou de oferecer o referido
benefício diante das circunstâncias fáticas que indicavam que os acusados pertenciam a grupo
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organizado criminal. 5. O TRF4, considerando a divergência entre os órgãos do Ministério Público
Federal de primeira e segunda instâncias no tocante à possibilidade de oferecimento de proposta
de suspensão condicional do processo, decidiu formular questão de ordem e solvê-la no sentido
de determinar a remessa dos autos a esta 2CCR, com fulcro no art.  28 do CPP. 6.  Em sua
primeira deliberação, esta Câmara entendeu que a fundamentação utilizada pelo il. Procurador da
República atuante junto ao primeiro grau não se alia com as circunstâncias fáticas, visto que,
conforme informado pelo TRF4, os réus foram absolvidos do crime de quadrilha que lhes era
imputado (art. 288 do CP), preenchendo, assim, o requisito objetivo para obtenção do benefício
processual previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/95. 7. O Procurador da República então designado,
utilizando-se  dos  mesmos  fundamentos,  formulou  pedido  de  reconsideração,  insistindo  na
impossibilidade  de oferta  do aludido benefícios  aos  acusados.  8.  O Procurador  da República
designado para prosseguir  na persecução penal em razão de deliberação tomada por esta 2ª
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  não  está  agindo  em  nome  próprio,  mas  sim,  por
determinação do Colegiado, que equivale à do Procurador Geral da República. Desta forma, a
menos que surjam novos elementos de informação, não cabe a renovação do não oferecimento
da proposta de suspensão condicional do processo por fundamento idêntico ao já rejeitado. 9.
Precedente da 2ª CCR: 5000485-75.2015.4.04.7004, Sessão 661, 03/10/2016, à unanimidade. 10.
Conhecimento da remessa e devolução dos autos ao Procurador da República designado, para
prosseguir  na  persecução penal  nos  exatos  termos da decisão  proferida  pela  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do MPF na sessão nº 668.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

587. Processo: DPF/GVS/MG-00241/2014-INQ Voto: 3843/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TEÓFILO OTONI/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  VII.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO
INTERNACIONAL  DE  SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE.  APREENSÃO  DE  SEMENTES  DE
MACONHA ORIUNDA DO  EXTERIOR.  APREENSÃO  ALFANDEGÁRIA EM  SÃO  PAULO/SP.
LOCAL DA CONSUMAÇÃO.  FIXAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DA PR/SP.  1.  Trata-se  de  Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime previsto no art. 33, § 1º, c/c art. 40,
inc. I, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista apreensão, em 04/07/2013, pela Alfândega da Receita
Federal  em  São  Paulo  "  Serviço  de  Remessas  Postais  Internacionais,  de  18  sementes  de
"maconha", dentro de 01 (um) envelope de carta postal registrada, proveniente da Holanda, tendo
como destinatário pessoa residente na cidade de Teófilo Otoni/MG. 2. A Procuradora oficiante na
Procuradoria da República em São Paulo, requereu, perante o Juízo, o declínio de atribuição para
a Procuradoria da República em Teófilo Otoni/MG, por entender que a competência é definida no
lugar em que o crime deveria  ter produzido resultado.  3.  A Procuradora oficiante na PRM de
Teófilo  Otoni/MG,  por  sua  vez,  entendeu  restar  judicializado  o  procedimento  e  requereu  ao
Julgador o declínio de competência para a PR/SP, ressaltando orientação do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a competência é do Juízo do local em que ocorreu a apreensão da
droga.  4.  O  magistrado,  entendendo  tratar-se  de  conflito  de  atribuições  entre  membros  do
Ministério Público Federal,  encaminhou os autos para a 2ª CCR a fim de que possa dirimir a
questão, nos termos do art. 62, VII e art. 49, VIII da Lei Complementar nº 75/93. 5. No caso de
envio de substância de uso proibido por via postal, o crime se consuma no local em que ingressa
no País ou dele sai para o exterior, não importando o seu destino, nos 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. 6. Da análise atenta dos autos observa-se que, de fato, a encomenda contendo
a  substância  de  uso  proibido  oriunda  da  Holanda,  para  destinatário  residente  no  Brasil,  foi
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interceptada e apreendida pelo Serviço de Remessas Postais Internacionais da Receita Federal
em São Paulo, sendo este o local em que o crime se consumou, e, portanto, o competente para
dar continuidade às investigações. 7. Fixação da atribuição da Procuradoria da República em São
Paulo para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

588. Processo: JF/ES-2016.50.01.500203-5-INQ Voto: 4018/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.  PRÁTICA,  EM TESE,  DE CRIME DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP. ART. 299). SUPOSTA OCULTAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FALSAS, DOS REAIS ADQUIRENTES DE PRODUTOS IMPORTADOS. LC Nº
75/93, ART. 62, VII. O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) SE CONSUMA, EM
REGRA,  COM  A  INSERÇÃO  DE  INFORMAÇÕES  INVERÍDICAS  NO  DOCUMENTO,
INDEPENDENTE  DO  RESULTADO.  NA  HIPÓTESE,  AS  INFORMAÇÕES  FALSAS  FORAM
PRESTADAS PERANTE A ADUANA DE PORTO-VITÓRIA/ES. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO.
1.Inquérito Policial instaurado para apurar suposta interposição fraudulenta praticada pela sócia-
administradora de empresa privada, por ter realizado operações de importação, por intermédio de
outra empresa que se apresentava nas Declarações de Importação " DI como real adquirente das
mercadorias  registradas.  2.  O  Procurador  oficiante  em  São  Paulo,  considerando  que  a
apresentação da documentação supostamente falsa, com a intenção de efetuar o desembaraço
aduaneiro, ocorreu em Porto de Vitória-ES, requereu o declínio de competência para a Justiça
Federal  de Vitória-ES.  3.  O Procurador da República oficiante  no Espírito  Santo promoveu o
declínio novamente a São Paulo, aduzindo que o crime a ser apurado no presente procedimento
não seria o de falsidade ideológica, já que este "exigiria a comprovação do dolo do despachante
que inseriu as informações na DI ou, ao menos, o conhecimento deste sobre os fins supostamente
ilícitos das empresas". Afirmou, ainda, que a finalidade da empresa seria a de suprimir tributos
incidentes  nas  operações  comerciais,  caracterizando-se  crime  contra  a  ordem tributária,  cuja
apuração deve ocorrer no domicílio fiscal do contribuinte, no caso, São Paulo. 3. O Procurador da
República oficiante em São Paulo suscitou o conflito de atribuições, por entender que o fato a ser
apurado  é  a  prestação  de  informações  falsas  quanto  ao  real  adquirente  das  mercadorias
importadas  e  que,  em  relação  ao  crime  de  falsidade  ideológica,  não  há  necessidade  de
comprovação do dolo por parte  do despachante aduaneiro,  já  que o tipo penal  deixa clara a
tipicidade da conduta daquele que provoca ou induz inserção de declaração falsa em documento,
ao mencionar o núcleo "fazer inserir". 4. Acrescentou que foi instaurado um único procedimento
para apuração do IPI suprimido pela empresa e outros dois para apuração de dano ao erário
decorrente da interposição fraudulenta em importação, sendo um deles destinado especificamente
a apurar a responsabilidade da empresa intermediária, contra a qual não houve o lançamento de
tributos porventura suprimidos. 5. Finalizou o Procurador da República que a persecução penal
em  relação  à  supressão  do  IPI  é  obstada  pela  pendência  de  julgamento  administrativo  do
procedimento fiscal ora em trâmite no CARF, a teor da Súmula Vinculante nº 24 do STF e que, em
relação ao eventual crime de falsidade ideológica, consumado com a apresentação de DI's com
identificação inexata do comprador perante a aduana do Porto de Vitória/ES, não existe nenhum
impedimento ao prosseguimento das investigações, que devem ocorrer perante o Juízo Federal
do  Espírito  Santo.  6.  Observa-se  que  a  representação  fiscal  para  fins  penais  acostada  ao
procedimento faz menção à inserção de falsa declaração em DIs, para ocultar fato juridicamente
relevante, consistente no real adquirente dos produtos, fato que configuraria o crime de falsidade
ideológica (CP, art. 299). 7. O crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) se consuma, em regra,
com a  inserção  de  informações inverídicas  no  documento,  independente  do  resultado.  Logo,
levando em consideração que, na hipótese,  as informações falsas foram prestadas perante a
aduana  de  Porto-Vitória/ES,  a  atribuição  para  o  prosseguimento  das  investigações  é  da
Procuradoria da República no Espírito Santo. 8. Atribuição do suscitado.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
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suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

589. Processo: JF-DF-0006503-61.2017.4.01.3400-
INQ

Voto: 4126/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1, INCISO I, C/C ART. 40,
INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. MPF:
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28. PEQUENA
QUANTIDADE DE SEMENTES, QUE PERMITE O ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ART.
334-A  (CONTRABANDO).  COMPETÊNCIA  DE  JUSTIÇA  FEDERAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos da Lei
n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de encomenda oriunda da Holanda contendo 44
sementes  de  Cannabis  sativa  (maconha).  2.  A Procuradora  da  República  manifestou-se  pelo
declínio de competência, por entender que, a despeito da quantidade de sementes apreendida, os
fatos  configuram,  em tese,  o  crime descrito  no art.  28 da Lei  nº  11.343/06,  cujo  processo e
julgamento  cabe  à  Justiça  Estadual.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal,  por  considerar  que  a
situação dos autos se enquadra no crime do art. 334 do Código Penal. 4. A semente de cannabis
sativa  ("maconha"),  ainda  que  não  apresente  em  sua  composição  a  substância
tetrahidrocannabiol (THC), é insumo vegetal, ou seja, é matéria-prima destinada à preparação da
maconha, substância entorpecente de uso proibido no país, conforme o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, dado que a germinação da mesma é etapa inicial do crescimento da planta
cuja folha originará a droga. 5.  Extrai-se da Lei  nº.11.343/06 que adquirir  ou importar matéria
prima ou insumo de substância entorpecente proibida somente é tipificado para fins de tráfico,
conforme art. 33, §1º, incisos I e II, no qual há previsão, inclusive, para o cultivador, semeador ou
colhedor. 6. No art. 28 da Lei nº.11.343/06, o legislador infraconstitucional não incluiu como objeto
material do delito a matéria-prima ou insumo de substância entorpecente, mas, tão somente, a
droga  ou  planta,  conforme  caput  e  §1º,  respectivamente.  Trata-se,  na  realidade,  de  silêncio
eloquente do legislador,  que dentro  da sua conformação político-legislativa,  optou por alçar  à
tipicidade para fins de uso tal objeto material do delito de tráfico de entorpecentes, excluindo o
usuário que adquire a matéria prima ou insumo para preparar ou cultivar a droga. 7. Afastada a
norma especial, é possível atrair a incidência do previsto no art. 334-A (contrabando) do CP, uma
vez  que  as  sementes  estariam subsumidas  ao  conceito  de  mercadoria  proibida.  8.  A União
Federal editou regulamento próprio para a comercialização de sementes e mudas. As exigências
legais vão da prévia autorização do Ministério da Agricultura para se importar sementes e mudas,
devidamente  listadas  no  Registro  Nacional  de  Cultivares  (RNC),  à  inscrição  do  pretenso
importador, pessoa física ou jurídica, no Registro Nacional de Sementes e Mudas " RENASEM.
No mesmo sentido é a Lei nº 10.711/2003 e do artigo 2º da Instrução Normativa nº 50/2006 do
MAPA. Mudas " RENASEM. No mesmo sentido é a Lei nº 10.711/2003 e do artigo 2º da Instrução
Normativa  nº  50/2006  do  MAPA.  9.  O  artigo  41  da  Lei  10.711/2003,  veda  a  produção,  o
beneficiamento, o armazenamento, a análise, o comércio, o transporte e a utilização de sementes
e mudas em desacordo com a lei e sua regulamentação. O referido regulamento foi aprovado pelo
Decreto nº 5.153, de 2004, que expressamente estabeleceu (art. 178, inciso V) a proibição da
produção,  armazenamento,  reembalagem,  comércio  e  o  transporte  de  sementes  de  espécies
nocivas proibidas. 10. A Portaria nº 344/98 do Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, em seu Anexo I, Listas E e F, arrola a cannabis sativa linneu como planta que pode gerar
substância entorpecente de uso proibido (art 1o., anexo I Lista E e F) e o THC como substância
psicotrópica de uso proscrito. 11. A Resolução RDC nº 17/2015, com as alterações da Resolução
RDC N° 66, de 18 de março de 2016 habilita, excepcionalmente, pessoas portadoras de doença
graves,  que  sofrem de  convulsão,  a  importarem  produtos  à  base  da  substância  Canabidiol,
também  advinda  da  planta  cannabis  sativa  ("maconha").  Em  contrapartida,  a  norma
expressamente proíbe a importação da cannabis sativa ("maconha") in natura, e suas partes, nas
quais decerto se incluem as sementes. 12. Todas essas normas legais indicam que a semente de
maconha é mercadoria de importação proibida, o que configura, em tese, o crime de contrabando.
A relação é de generalidade com os crimes da Lei de Drogas, sendo inaceitável reduzir a conduta
de quem importa sementes a um ante factum impunível (Precedente: TRF-3 - HC: 25590 SP). 13.

230/260



Ata da 678ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00184429/2017

Considerando que no caso restou configurada a prática do crime de contrabando (art. 334-A do
CP), crime cuja competência para julgamento é da Justiça Federal, voto pela designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

590. Processo: JF/ES-2014.50.01.008509-4-INQ Voto: 4127/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Suposta prática do crime de estelionato particular  (CP, art.  171) e falsidade
ideológica (CP, art. 299). Relato de que instituições conveniadas à faculdade de ensino superior
ofertariam cursos de segunda graduação na modalidade à distância, mas ao término dos estudos
os diplomas eram referentes a cursos de complementação de estudos. 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). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

591. Processo: DPF/RDO/PA-00087/2013-INQ Voto: 4087/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE REDENÇÃO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Representante compareceu perante à Delegacia de Polícia Federal informando
que as suas declarações do Imposto de Renda Pessoa Física referente aos exercícios de 2011,
2012 e 2013 foram realizadas de forma fraudulenta, pois não reconhece a confecção e nem a
entrega  das  citadas  declarações.  Declarou  também  ter  apresentado  declaração  retificadora
referente  ao  exercício  de  2013.  O  MPF  promoveu  o  arquivamento  fundado  na  ausência  de
indícios mínimos de autoria. Discordância do magistrado, por entender cabíveis diligências. Art. 28
do  CPP.  A representante  informou o número  de  conta  bancária  em que foram realizados os
depósitos dos impostos a restituir  das declarações referentes aos exercícios de 2011 e 2012.
Entretanto, ao realizar diligências, a Polícia Federal verificou que a conta bancária indicada é de
titularidade  da  própria  denunciante.  Oficiada,  a  Receita  Federal  informou  que  a  contribuinte
apresentou  as  declarações  referentes  aos  três  exercícios  citados  e  que  com  relação  aos
exercícios de 2011 e 2012, não houve saldo de imposto a pagar ou a restituir. Já com relação ao
exercício  de 2013,  houve restituição no valor  de R$ 437,43 (valor  liberado pela  RFB após a
apresentação  da  retificação  pela  própria  representante).  Impossibilidade  de  oitiva  da
representante para prestar novos esclarecimentos, pois a mesma não foi localizada. Verifica-se
inconsistências nas informações prestadas pela noticiante. Ausência de indícios da ocorrência de
irregularidades.  Carência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Insistência  no
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

592. Processo: JF/CE-0000668-46.2017.4.05.8100-
PIMP

Voto: 3951/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  patrocínio  infiel  (CP,  art.  355).  Ofício  encaminhado  pelo
Tribunal Regional do Trabalho, informando que durante lide trabalhista restou evidenciado que a
advogada da reclamante mantinha parentesco direto com o presidente da empresa reclamada,
fato  que  resultou  na  extinção  do  feito  sem resolução  do  mérito.  Promoção  de  arquivamento
fundada na atipicidade da conduta, já que não teria se evidenciado a traição do dever profissional.
O Juiz Federal discordou das razões ministeriais, aduzindo que, embora ausente indícios mínimos
da materialidade do crime, seria necessário o aprofundamento das investigações para elucidação
do caso.  Aplicação  do  art.  28  do CPP.  Constata-se  dos  autos  que  a advogada,  ao  oferecer
contrarrazões, não negou o parentesco com o presidente da empresa reclamada, mas afirmou ter
exercido seu ofício no processo com ética. Ao extinguir o feito sem resolução de mérito, a turma
do TRT-7 considerou prudente tal medida em razão do estreito laço mantido entre as partes, mas
não evidenciou  de forma concreta  atos  atentatórios  praticadas pela  investigada.  Ademais,  foi
determinado pela turma julgadora a expedição de ofício à OAB-CE para apurar a conduta da
advogada. Carência de indícios da prática de crime. Subsidiariedade do Direito Penal. Falta de
justa causa para a persecução penal. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

593. Processo: JF/CE-0000835-63.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 3892/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime tipificado no art. 241-A do ECA (Lei nº 8069/90). Troca
de e-mails contendo conteúdo pornográfico infantil, em 25.04.2006. Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). Com o intuito de identificar o usuário da conta de e-mail investigada, foram
solicitados  dados  cadastrais,  logs  de  acesso,  lista  de  contatos  e  conteúdo  completo  das
mensagens compartilhadas. O provedor de e-mail informou que a mencionada conta de e-mail
não consta mais em seus servidores. Foram empreendidas novas diligências em sites da internet,
mas  não  foi  possível  colher  elementos  adicionais  à  investigação.  Longo  lapso  temporal  que
dificulta o prosseguimento do feito. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

594. Processo: JF/MOC-0001326-
59.2017.4.01.3807-INQ

Voto: 3849/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS (CP,  art.  171,  §  3º).  Suposto
recebimento indevido de seguro desemprego. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Após  a  realização  de  diligências,  não  foi  possível  colher  informações  da  prática  de  fraude.
Inexistem nos autos elementos de informação capazes de demonstrar que o investigado teria
continuado a laborar enquanto recebia seguro-desemprego. Em depoimentos, os empregados da
empresa  que  trabalharam  com  o  investigado,  e  também  a  proprietária,  foram  unânimes  em
confirmar os fatos por ele alegados. 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

595. Processo: JF/MOC-0006207- Voto: 4026/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
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16.2016.4.01.3807-NOTCRI SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171,
§3º). Denúncia anônima informando que a investigada, beneficiária de aposentadoria por idade
especial, não labora na zona rural há mais de 15 anos e que desenvolve atividade de fabricação e
venda de biscoitos artesanais.  O MPF requereu o arquivamento do feito  por  entender  que a
investigada não manteve a autarquia previdenciária em erro, pois os documentos apresentados
comprovaram a sua condição de lavradora. Ressaltou também que a fabricação de biscoitos para
complementar a renda não descaracteriza o trabalho rural que foi exercido durante toda a vida
laboral. Discordância do Magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP. A investigada apresentou para
concessão do  referido  benefício  diversos  documentos  e,  tendo  comprovado sua  condição  de
trabalhadora rural, o INSS deferiu o benefício em 24.11.2014. Após a denúncia anônima, o INSS
ouviu os vizinhos da beneficiária, que confirmaram sobre a renda extra. Ao apresentar defesa, a
beneficiária informou que no período entre safra realizou atividade de venda de biscoitos para
complementar  sua  renda,  mas  que  sua  atividade  principal  é  o  trabalho  rural,  bem  como
apresentou documento assinado por mais de cinquenta pessoas que afirmam conhecê-la há mais
de 25 anos e que sempre dedicou seu tempo a atividades rurais. O fato da investigada exercer
atividade esporádica e artesanal para complementar o sustento da família, sem comprometer sua
atividade essencialmente agrícola, não é suficiente para desqualificá-la como segurada especial.
Falta de justa causa para a persecução penal. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

596. Processo: JF/PR/CAS-5001506-
15.2017.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4004/2017 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
SUPERIOR  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 EM RELAÇÃO A ALGUNS
DOS  INVESTIGADOS.  1.  Procedimento  Investigatório  instaurado  a  partir  de  Representações
Fiscais com o intuito de apurar a entrada em território nacional de mercadorias de procedência
estrangeira, desacompanhadas de documentação necessária, configurando a prática do crime de
descaminho (CP,  art.  334),  atribuído a  R.F.M.  E OUTRO (R$ 105,07);  V.L.G E OUTROS (R$
18.652,62); P.M.L E OUTROS (R$ 274,45); S.C.M (R$ 852,27); S.L.B (R$ 2.073,60); C.R.A.C (R$
1.179,20);  J.B.S  (R$  388,25);  L.A.S.  (R$  756,42)  e  C.G  (R$  3.689,48).  2.  A Procuradora  da
República  oficiante  requereu  o  arquivamento  com fundamento  no  princípio  da  insignificância,
tendo em vista que os valores dos tributos iludidos seriam inferiores ao patamar de R$ 20.000,00 .
3. Discordância do Magistrado em relação a S.L.B e C.G ao argumento de que os registros de
reiteração de conduta impedem a aplicação do princípio da insignificância. E quanto aos V.L.G E
OUTROS (R$ 18.652,62), os valores dos tributos iludidos ultrapassam o valor utilizado como limite
para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  (R$  10.000,00)  nos  crimes  de  descaminho.
Enunciado  49  e  Precedentes  do  STJ.  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,  segundo  o  sistema
COMPROT, a investigada S.L.B possui mais sete reiterações e a investigada C.G. possui mais
quatro reiterações na prática do crime de descaminho 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. Em relação aos
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investigados V.L.G E OUTROS, considerando ao valor dos tributos iludidos, no montante de R$
18.652,62  inaplicável,  igualmente,  o  princípio  da  insignificância  7.  Homologação  parcial  do
arquivamento, prosseguindo-se com as investigações em relação a alguns investigados.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

597. Processo: JFRS/SLI-5000908-
49.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4028/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: ARQUIVAMENTO COM
ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28
C/C LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR
INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ART.  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento
Investigatório instaurado para apurar a prática dos crimes 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 das mercadorias apreendidas foi de R$ 1.942,32, sendo que o valor
dos tributos iludidos de R$ 971,16, seria inferior ao patamar de R$ 20.000,00. 3. Discordância do
Magistrado, 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, segundo o sistema COMPROT, o investigado possui
mais uma reiteração na prática do crime de descaminho, ocorrida em 2014. 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

598. Processo: JFRS/SLI-5000918-
93.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4005/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: ARQUIVAMENTO COM
ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28
C/C LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR
INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ART.  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO A UM DOS
INVESTIGADOS. 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, atribuído a V.R.P, I.G.P e T.A (R$ 2.520,50). 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$ 2.520,50, 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
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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, segundo o sistema COMPROT, os investigados I.G.P e T.A não possuem reiterações
delituosas  referentes  ao  crime  de  descaminho.  Entretanto,  o  investigado  V.R.P.  possui  mais
dezesseis reiterações na prática do crime de descaminho somente 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. Portanto,
quanto aos investigados I.G.P e T.A, diante do pequeno valor dos tributos iludidos e da ausência
de reiteração da conduta delitiva, aplica-se o princípio da insignificância. 7. Prosseguimento das
investigações quanto ao investigado V.R.P.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

599. Processo: JFRS/SLI-5000921-
48.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4032/2017 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.  CRIMES 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 EM RELAÇÃO A UM DOS
INVESTIGADOS. 1. Procedimento Investigatório instaurado para apurar a prática dos crimes de
descaminho (CP, art. 334), tendo em vista a apreensão de mercadorias sem a comprovação da
regular internalização, atribuídos a C.N.P.M., R.M.M. e V.G.V. (R$ 1.562,85). 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$ 1.562,85, 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, segundo o sistema COMPROT, os investigados R.M.M. e
V.G.V  não  possuem  reiterações  delitivas  referentes  ao  crime  de  descaminho.  Entretanto,  a
investigada C.N.P possui mais nove reiterações na prática do crime de descaminho, sendo que
somente  quatro  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. Portanto, quanto aos investigados
R.M.M e V.G.V, diante do pequeno valor dos tributos iludidos e da ausência de reiteração da
conduta  delitiva,  aplica-se  o  princípio  da insignificância.  7.  Prosseguimento  das investigações
quanto ao investigado C.N.P.M

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

600. Processo: JFRS/SLI-5003741-
74.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 2538/2017 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. O Procurador
da República oficiante requereu o arquivamento com fundamento no princípio da insignificância,
tendo em vista que o valor das mercadorias apreendidas foi de R$ 4.250,47, sendo que o valor
dos tributos iludidos é de R$ 2.125,24. 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,  segundo  o  sistema
COMPROT,  o  investigado  possui  mais  uma  reiteração  na  prática  do  crime  de  descaminho,
ocorrida  em  2016,  após  a  instauração  do  presente  procedimento.  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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

601. Processo: JFRS/SLI-5003922-
75.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 2573/2017 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. CRIMES DE DESCAMINHO (CP, ART. 334) E VIOLAÇÃO DE DIREITO
AUTORAL  (CP,  ART.  184,§2º).  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL QUANTO AO CRIME
DO ART.  184,§2º,  DEVIDO A AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.  COM
RELAÇÃO AO CRIME DE DESCAMINHO, OS 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.  HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO
ARQUIVAMENTO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL QUANTO AO CRIME DE DESCAMINHO. 1. Procedimento Investigatório
instaurado para apurar a prática dos crimes de descaminho (CP, art. 334) e de violação de direito
autoral (CP, art. 184, §2º), tendo em vista a apreensão de mercadorias e 350 unidades de mídias
sem a comprovação da regular internalização. 2. O Procurador da República oficiante requereu o
arquivamento com fundamento no princípio da insignificância,  tendo em vista que o valor das
mercadorias apreendidas foi de R$ 1.349,63, sendo que o valor dos tributos iludidos é de R$
674,82, bem como pela impossibilidade de investigar o delito do art. 184, §2º, uma vez que não
seria possível identificar quem seriam os autores lesados na conduta, pois não houve realização
de  perícia  nas  mídias  e  que  as  mercadorias  já  foram  encaminhadas  para  destinação.  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. Quanto
ao  delito  do  art.  184,  §2º,  entendeu  que  a  ausência  de  perícia  indicaria  que  o  pedido  de
arquivamento seria prematuro. 4. Com relação ao provável crime de violação de direito autoral, a
materialidade delitiva não restou comprovada, pois as mídias apreendidas foram encaminhadas
para  destinação  sem a  realização  de  perícia,  não  sendo  possível  identificar  quem foram os
autores  lesados  com  a  conduta.  5.  No  tocante  ao  crime  de  descaminho,  a  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis: Admite-se o valor fixado no art. 20,
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"caput", da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da
insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. 6. No caso,
segundo o sistema COMPROT, o investigado possui mais uma reiteração na prática do crime de
descaminho, ocorrida em 2014. 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.  Homologação parcial  do arquivamento,  com a designação de
outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  às  investigações  com
relação ao crime de descaminho.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.

602. Processo: PRM-JND-3422.2015.000039-2-INQ Voto: 3969/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).
Particular, por intermédio de sua procuradora, requereu o benefício assistencial de amparo social
a  pessoa  portadora  de  deficiência,  por  meio  de  prestação  de  informações  falsas  quanto  a
composição e renda familiar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ao ser ouvido, o
pretenso beneficiário informou não ter  conhecimento sobre o benefício,  acrescentando,  ainda,
que, em entrevista na sede do INSS, não houve nenhum questionamento quanto as pessoas que
com ele residiam. Além disso, conforme depoimento da ex-funcionária de escritório de assessoria,
os escritos do requerimento fraudulento protocolado junto ao INSS partiram de seu punho, o que
reforça a ausência de conhecimento sobre o pedido pleiteado e as informações prestadas junto ao
INSS por parte do investigado. Inexistência de elementos que demonstrem o dolo de colocar em
erro o INSS. Atipicidade da conduta. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

603. Processo: PRM/SJR-3409.2016.000046-3-INQ Voto: 3962/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado, na modalidade tentada (CP,
art.  171,  §3º  c/c  art.  14,  II,  e  art.  29,  todos  do  Código  Penal).  Segundo  relato  contido  na
Representação Fiscal para Fins Penais, sócio-administrador de empresa privada, juntamente com
seus associados, tentaram induzir a Fazenda Nacional a erro por meio de falsificação e uso de
laudo de avaliação falso juntado a processo administrativo fiscal, com o objetivo de obter direito
creditório sem amparo legal para quitar débitos tributários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Constata-se dos autos que o requerimento feito pelos investigados foi inepto. O
laudo foi firmado por pessoa sem qualificação legal, além ser sujeito à confirmação. Observa-se
que os investigados não obtiveram vantagem em face do fisco, pois o requerimento apresentado
em nenhum momento suspendeu a exigibilidade dos tributos. Crime impossível, dada a ineficácia
do meio empregado (CP, art. 17). 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
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604. Processo: 1.31.000.000933/2016-41 Voto: 4086/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTA  FORMAÇÃO  DE  CARTEL.  CRIME  CONTRA  A  ORDEM
ECONÔMICA PREVISTO NO ARTIGO 4º DA LEI Nº 8.137/90. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.  NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1.  Notícia de
Fato autuada a partir do encaminhamento, pela Assembleia Legislativa de Rondônia, de Relatório
Conclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito " CPI, destinada a investigar possível cartel de
frigoríficos  de  abate  bovino  no  Estado  de  Rondônia.  2.  O Procurador  da  República  oficiante
promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que a notícia se
restringe à formação de cartel no Estado de Rondônia, fato que afasta o interesse da Justiça
Federal, diante da ausência do envolvimento de mais de um estado ou de internacionalização da
conduta. 3. O cartel é uma modalidade de abuso de poder econômico que se manifesta em ações
ou omissões realizadas por empresas no exercício de suas atividades,  através de ajustes ou
acordos entre elas entabulados, em qualquer caso, resultando desconformes aos princípios e às
finalidades  normativas  da  ordem  econômica,  por  conduzirem à  consecução  de  uma  inatural
dominação do mercado e/ou eliminação " ainda que parcial " na concorrência nele existente. 4. O
declínio de atribuições, neste momento, mostra-se prematuro. Isso porque, no caso dos autos,
após o recebimento da representação noticiando suposta prática de cartel nenhuma diligência foi
realizada,  sendo  evidente  a  necessidade  de  se  aprofundar  as  investigações,  sobretudo  para
identificar a existência, extensão e a territorialidade das referidas condutas delitivas, sobretudo,
.se: a- atingiram diretamente bens, serviços ou interesses da União e/ou de suas autarquias ou
empresas públicas (inciso IV do art. 109 da CF); b- redundaram em graves violações de direitos
humanos, que o país se obrigou a resguardar em virtude de obrigações decorrentes de tratado do
qual é signatário; c- tiveram imediata repercussão interestadual; d- repercutiram diretamente no
fornecimento de bens ou na prestação de serviços essenciais em relação à vida ou à saúde, mas
em contexto no qual o resultado das condutas praticadas possa mediatamente alcançar maior
amplitude geográfica, de tal modo que se recomende a imediata atuação federal (inciso IV do art.
109 da CF e art. 12, III, Da Lei federal 8.137/1990); e- demonstrado interesse processual da União
Federal; f- houver conexão do crime de cartel com qualquer outro crime da inquívoca competência
federal. 5. Não homologação do declínio de atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

605. Processo: 1.33.000.000855/2017-91 Voto: 4108/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CP, ART.
203). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32 " 2ª CCR) A COMPETÊNCIA É FEDERAL. O
ARTIGO 109, VI, PRIMEIRA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PREVÊ RESSALVAS.
COMPETÊNCIA FEDERAL PARA TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM DELITOS CONTRA A
ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.  1.  Notícia  de  fato
instaurada para apurar possível crime contra a organização do trabalho (CP, art. 203), tendo em
vista o relato de que empresas privadas teriam fraudado a inclusão da autora de reclamatória
trabalhista como sócia proprietária de uma dessas empresas privadas, como forma de manobra
jurídica, em que foram utilizados dados pessoais da vítima, para mascarar a administração da
mencionada  empresa,  obter  empréstimos  bancários  e  esquivar-se  de  dívidas  e  tributos  de
responsabilidade da empresa. A Juíza do Trabalho houve por bem declarar a nulidade da inclusão
da  vítima  como  sócia  proprietária  da  empresa  e  determinar  o  reconhecimento  do  vínculo
empregatício.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,
entendendo que cabe ao Ministério Público Estadual a persecução penal para apurar as supostas
irregularidades. 3. A competência para julgar todos os crimes contra a organização do trabalho é
da Justiça Federal. Não cabe distinguir onde a primeira parte do inciso VI do artigo 109 da atual
Constituição não o faz. 4. Precedentes do STF: RE 511.849 AgR, Primeira Turma, Min. Roberto
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Barroso,  DJe  20/02/2014;  RE  428.863  AgR,  Segunda  Turma,  Min.  Joaquim  Barbosa,  DJE
19/06/2012; RE 587.530 AgR, Primeira Turma, Min. Dias Toffoli, DJe 26/08/2011; RE 599.943 AgR,
Primeira Turma, Min. Cármen Lúcia, DJe 01/02/2011; RE 398.041, Tribunal Pleno, Min. Joaquim
Barbosa, DJe 19/12/2008. 5. Não homologação do declínio de atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

606. Processo: 1.29.002.000328/2016-16 Voto: 3869/2017 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.  SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A
ORDEM  TRIBUTÁRIA  (LEI  8137/90,  ART.  2º,  I).  MPF:  ARQUIVAMENTO.  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
Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  peças  extraídas  de  Mandado  de
Segurança para apurar o suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8137/90, art. 2º,I), tendo
em  vista  a  existência  de  indícios  de  ocultação  dos  reais  responsáveis  por  operação  de
importação, bem como pela utilização de interposta pessoa para fins de redução do montante de
tributos devidos e fracionamento do faturamento para que empresa continuasse enquadrada no
regime do Simples. 2. Segundo consta em cópia de contrarrazões de apelação apresentadas pela
Procuradoria da Fazenda Nacional nos autos de Mandado de Segurança, a empresa I.C.D. Ltda
estaria  utilizando  a  empresa  O.I.C.C.  Ltda  para  importar  matéria-prima  e  para  fracionar  seu
faturamento com o provável intuito de se manter enquadrada no regime do Simples. 3. Oficiada, a
Receita Federal informou que, embora haja irregularidades, estas estão aquém dos critérios de
relevância fiscal. Tendo esclarecido que a empresa O.I.C.C. Ltda encontra-se extinta desde 2015
e que a empresa I.C.D. Ltda regularizou sua situação também no ano de 2015, não estando mais
enquadrada  como optante  pelo  regime  do  Simples.  4.  A Procuradora  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do procedimento com base nas informações apresentadas pela Receita
Federal,  entendendo  que  não  houve  indícios  consistentes  que  justifiquem  a  instauração  de
procedimento fiscal em relação à empresa investigada, estando prejudicado o prosseguimento da
persecução  penal.  5.  Contudo,  no  atual  estágio  da  persecução  criminal,  em  decorrência  do
princípio do in dubio pro societate, apenas seria admitido o arquivamento do procedimento 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. No caso, embora a
Receita Federal não tenha interesse fiscal para apurar os fatos, da análise dos autos, verifica-se a
existência de indícios de fraude contra a legislação tributária, pois a empresa O.I.C.C. Ltda não
possuía estrutura física, maquinário e nem funcionários que justificassem o seu faturamento. Há
notícia, ainda, de que as sócias da empresa O.I.C.C. Ltda são cônjuges dos sócios da empresa
I.C.D.  Ltda.  Assim,  dada  a  gravidade  dos  fatos  apresentados,  torna-se  necessário  maior
aprofundamento  das  investigações,  como,  por  exemplo,  a  requisição  de  cópia  dos  contratos
sociais das empresas envolvidas, oitiva dos seus responsáveis legais, etc. 7. 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 do inquérito (Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça).  8.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  nas
investigações.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição
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607. Processo: DPF/JFA-00235/2016-INQ Voto: 4088/2017 Origem: GABPRM1-ZCTS - ZANI 
CAJUEIRO TOBIAS DE SOUZA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  ocorrência  do  crime  de  roubo  contra  uma
agência dos Correios situada na cidade de Santa Rita do Jacutinga/MG, ocorrido em 26/02/2016.
CP, art.  157,  § 2º,  I,  II  e V.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 "  2ª CCR).
Constatou-se dos autos que foram subtraídas as quantias de R$1,04 (um real e quatro centavos)
pertencentes  a  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  e  R$  70.821,84  (setenta  mil
oitocentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos) pertencentes ao Banco Postal. Danos
ao  serviço  postal  não  evidenciados.  Responsabilidade  da  franqueada  por  eventuais  perdas,
danos,  roubos,  furtos  ou  destruição  de  bens  cedidos  pela  franqueadora,  não  restando
configurado, no caso, real e expressivo prejuízo à empresa pública federal. Precedentes do STJ
(CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-
0000735-11.2017.4.05.8100-INQ,  676ª  Sessão de  Revisão,  24/4/2017,  unânime).  Carência  de
elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

608. Processo: 1.15.000.001264/2017-59 Voto: 4060/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando
suposto crime de ameaça (CP, art. 147), uma vez que, segundo o representante, estaria sofrendo
coação de um homem para relacionar-se sexualmente com ele, sob pena de ter divulgada em
rede social fotos e vídeos de sua intimidade. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 "
2ª  CCR).  Fatos  ocorridos  entre  particulares  que  não  denotam ofensa  a  bens,  interesses  ou
serviços da União (art.  109,  IV, da CF).  Inexistência de elementos de informação capazes de
justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

609. Processo: 1.20.004.000132/2017-18 Voto: 4057/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes de uso de documento falso (CP, art. 304). Falsificação
de certidão emitida pela Receita Federal para habilitação em procedimento licitatório no âmbito do
Executivo Municipal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). 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 elementos que denotem 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). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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610. Processo: 1.26.000.001020/2017-92 Voto: 3935/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. A noticiante
relata  de forma confusa  e genérica  suposta  ocorrência  de  perseguição  por  policial,  calúnias,
lesões corporais, ameaças de morte de familiares, de ex-namoradas e de sequestro de sua filha,
indiferença  de diversas  autoridades do  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  da OAB perante  a
narrativa dos fatos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de
indícios da prática de condutas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de
suas entidades (CF, art. 109, I e IV). Carência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

611. Processo: 1.27.000.001943/2015-45 Voto: 4023/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  dos  crimes de  falsificação  de  documento  público  e  uso  de
documento falso (CP, arts. 297 e 304). Determinada empresa teria apresentado Certidão Negativa
de Débito da Receita Federal supostamente falsa à Prefeitura de Teresina/PI. Revisão de declínio
de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).  A  documentação  supostamente  falsa  foi
apresentada perante o Estado do Piauí, mais precisamente à Prefeitura de Teresina/PI. 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 elementos que denotem 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). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

612. Processo: 1.28.000.000559/2017-50 Voto: 4041/2017 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. Representação anônima relatando a suposta prática do crime de estelionato (CP,
art.  171).  Relato  de  que  representantes  de  determinada  empresa  supostamente  estariam
buscando empresas de médio e pequeno porte a fim de oferecer linhas de crédito junto a bancos
internacionais, afirmando ser necessário o envio antecipado de dezoito mil dólares. 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). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

613. Processo: 1.29.000.001042/2017-41 Voto: 3955/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
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SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região noticiando
suposto  esquema  de  fraudes  envolvendo  empregados  fantasmas.  Consta  da  reclamação
trabalhista a informação de que o reclamante teria organizado, junto a outros gerentes da filial da
empresa, um esquema de fraudes envolvendo empregados fantasmas. Tal esquema consistia no
pagamento de salários e demais vantagens para funcionários que eram formalmente cadastrados,
porém, não prestavam qualquer tipo de serviço. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32  da  2ª  CCR).  Prejuízo  restrito  à  empresa  privada,  que  supostamente  arcou  com  salários
indevidos. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

614. Processo: 1.29.024.000029/2017-04 Voto: 4082/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação apócrifa encaminhada ao sistema de denúncias da Procuradoria
Regional da República da 4ª Região,  na qual o representante relata que determinada pessoa
física  praticaria  o  crime  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Em diligências junto à Assessoria de Pesquisa e Análise
apurou-se  que  o  representado  figura  como  sócio  de  diversas  empresas  e,  em  pesquisas
realizadas  na  internet,  constatou-se  registros  de  suposto  envolvimento  do  investigado  em
esquemas de pirâmides financeiras aparentemente no estrangeiro. Consta, ainda, informação de
que o investigado teria entrado no país com um pen-drive que continha um valor equivalente a 30
mil euros em bitcoins (moeda virtual).  Após diligências, não foi possível constatar a prática de
crime contra o sistema financeiro, uma vez que o citado esquema não envolveu interveniência da
Comissão  de  Valores  Mobiliários.  Possível  crime  antecedente  contra  a  economia  popular.
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). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

615. Processo: 1.30.001.001855/2017-18 Voto: 4035/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando
a  suposta  ocorrência  do  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147).  O  representante  relata  possíveis
ameaças  praticadas  pela  milícia  da  Zona  Oeste  do  Rio  de  Janeiro.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Possível crime praticado entre particulares. Inexistência
de elementos que denotem ofensa a bens, interesses ou serviços da União (art. 109, IV, da CF).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

616. Processo: 1.30.009.000136/2017-00 Voto: 3936/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada a partir da Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando
possível crime contra a economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Suposta prática de "pirâmide
financeira" por intermédio de sítios eletrônicos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 " 2ª CCR). Segundo consta nos autos, os líderes de sítios eletrônicos estariam enriquecendo
diante da promessa de mudar a vida financeira de pessoas cadastradas ao sistema. Aplicação da
súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional.
Situação  que  não  se  assemelha  aos  precedentes  da  2ª  CCR  nos  quais  se  entendeu  pela
atribuição do MPF (v.g., Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº
594, 20/03/2014; Procedimento nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 8032/2014, Sessão nº 611,
10/11/2014). No caso, aplica-se o entendimento exposto no CC n° 146153/SP, em que a Terceira
Seção do STJ, decidiu pela competência da Justiça Estadual para julgar o delito. Homologação do
declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

617. Processo: 1.30.017.000245/2017-10 Voto: 4062/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão noticiando  a
prática do suposto crime de ameaça (CP, art. 147), uma vez que, segundo narra o representante,
devido a uma reclamação feita por ele em uma rede social foi ameaçado por um indivíduo que o
abordou na rua. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Ameaça ocorrida
entre particulares. Ausência de ofensa a bens, interesses ou serviços da União (art. 109, IV, da
CF). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

618. Processo: 1.33.005.000263/2017-29 Voto: 3838/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOINVILLE-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Representação via Sala de Atendimento ao Cidadão. A representante solicita
esclarecimentos  quanto  à  veracidade  das  informações  inseridas  em  certidão  de  óbito,  pois,
segundo afirma, teria ocorrido omissão de bens a serem inventariados quando da declaração
prestada  pela  companheira  do  falecido  ao  Cartório  de  Registro  Civil  das  Pessoas  Naturais.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Denota-se  dos  autos  que
eventuais  declarações inverídicas  sobre  os  bens do  falecido  repercutem apenas  na  ação  de
inventário. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio em favor do
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
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Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

619. Processo: 1.34.011.000235/2017-95 Voto: 4050/2017 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.  Manifestação  apresentada  por  particular  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão,  comunicando  a  possível  prática  do  crime  de  injúria  racial  (CP,  art.  140,  §3º),  nas
dependências de certo estabelecimento de ensino superior.  Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Verifica-se dos autos que foi encontrada uma pichação em um dos
banheiros femininos contendo dizeres ofensivos. Inexistência de lesão a bem, serviço ou interesse
da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Outras deliberações(Declínio)

620. Processo: 1.34.010.000328/2017-20 Voto: 3977/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual
o  representante  relata  diversas  irregularidades trabalhistas,  tais  como ausência  de folga  fixa,
assédio moral, recebimento de salário inferior ao combinado, ausência de horário de almoço e de
horário fixo de término do expediente, dentre outras. Recebimento da promoção de declínio de
atribuições como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos mínimos para se
definir a repercussão penal sobre os fatos. Verifica-se, por ora, a ocorrência de irregularidades
trabalhistas, de modo que eventuais demandas coletivas que decorram dos fatos descritos são de
atribuição  do  Ministério  Público  do  Trabalho.  Caso,  eventualmente,  o  MPT apure  indícios  da
prática de algum ilícito criminal, o Ministério Público Federal será comunicado para a tomada das
medidas cabíveis. Homologação do arquivamento e remessa de cópias ao Ministério Público do
Trabalho, nos termos do art. 84, II, da LC nº 75/93.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá.

Não Provimento do recurso

621. Processo: 1.22.003.000018/2017-15 Voto: 3943/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  SUPOSTA PRÁTICA DO  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  273,  §1º-B  DO
CÓDIGO PENAL.  RÁDIO TERIA FEITO DIVULGAÇÃO DE MEDICAMENTO SEM O DEVIDO
REGISTRO DA ANVISA. MPF: ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). RECEBIMENTO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COMO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32).
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
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PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO AO CONSELHO INSTITUCIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do crime previsto no
art. 273, §1º- B, I, do Código Penal. Rádio teria feito a divulgação de medicamento sem o devido
registro junto ao órgão competente (ANVISA). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do procedimento por entender que além da infração administrativa, a empresa teria
praticado o crime do art. 286 do Código Penal (incitar, publicamente, a prática de crime) e, tendo
em vista que o fato ocorreu em 2008, o crime já estaria prescrito desde 2011. 3. Os autos foram
remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos da
LC nº  75/93  art.  62,  IV,  que,  por  sua  vez,  na  674ª  Sessão de  Revisão,  de  20/03/2017,  por
unanimidade, recebeu a promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº
32) e deliberou pela homologação do declínio de atribuição para o Ministério Público Estadual
diante da ausência de internacionalidade da conduta. 4. Cientificado da decisão, o il. Procurador
da República oficiante apresentou pedido de reconsideração a este Colegiado e, caso contrário, a
remessa  do feito  ao Conselho Institucional  do MPF,  para eventual  provimento do recurso.  5.
Alegou o Recorrente, em síntese, que "apesar de haver alguns julgados no STJ, o crime do art.
273  do  CP seria  sempre  federal  já  que  o  "tipo"  de  saúde  pública  tutelada  seria  sempre  de
responsabilidade da ANVISA". 6. Com a devida vênia ao entendimento do recorrente, a decisão
da 2ª CCR deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que tanto o Superior Tribunal de
Justiça, como este colegiado, entendem que a competência federal  para julgamento do crime
tipificado no art. 273 do Código Penal somente se firma quando constatada a internacionalidade
da conduta.  7.  Remetam-se os autos ao Egrégio  Conselho Institucional  do Ministério  Público
Federal, para análise do recurso interposto.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do
recurso  no  âmbito  deste  Colegiado,  remetendo-se  os  autos  à  PGR/CIMPF  -  CONSELHO
INSTITUCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL para análise, nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

622. Processo: DELPOL/MG-00320/2016-IPL Voto: 3966/2017 Origem: NUEL/PRMG - NÚCLEO 
ELEITORAL DA PR/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos nos art. 348 e 350 do Código Eleitoral,
consistente na possível falsificação de documento público e particular. Relato de que registro de
candidatura  ao  cargo  de  vereador  das  eleições  de  2016  não  teria  sido  assinado  pelo  real
candidato, mas sim pelo representante da coligação. Tal pedido restou impugnado por meio de
Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC), tendo a candidatura sido indeferida pela
ausência  de  quitação  eleitoral  e  autorização  válida  da  candidatura.  O  MPF  promoveu  o
arquivamento fundado na ausência de crime, uma vez que, segundo se extrai do Registro de
Candidatura,  os  formulários  foram firmados pelo  representante  da  coligação,  sob  o  nome da
pretendida candidata,  inexistindo indícios de falsidade de assinatura ou de indícios de que o
representante tenha tentado se passar por ela. Discordância do magistrado, sob o fundamento da
necessidade de apuração do fato.  CPP,  art.  28.  Ao ser  ouvido,  o representante da coligação
informou que  apenas assinou  o  registro  por  não  ter  localizado  a  candidata  e  por  temer  ser
responsabilizado por não entrar com o pedido. A candidata, por sua vez, informou que deixou de
assinar  o  pedido,  pois  estava  fora  do  país.  Constata-se  que  o  conteúdo  e  as  informações
prestadas nos documentos retratam a verdade, inexistindo omissão de declaração ou inserção de
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. De fato, houve irregularidade quanto à
autorização válida da candidatura, entretanto, trata-se de vício formal que poderia ter sido sanado,
caso  a  pretendida  candidata  tivesse  sido  localizada  para  tal.  Não  é  possível  extrair  dolo
consistente  em  adulterar  os  formulários  do  Registro  de  Candidatura  pelo  representante  da
coligação ou pela pretendida candidata. Pleito que restou indeferido em razão das irregularidades
constatadas. Carência de elementos que configurem os crimes dos artigos 348 e 350 do Código
Eleitoral. Falta de justa causa para a persecução penal. Insistência no arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

623. Processo: DPF-NVI/MS-0083/2016-INQ Voto: 4045/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  lavagem de  dinheiro  (art.  1º  da  Lei  9.613/98).  Individuo
ingressou no território nacional transportando a quantia de R$ 25.000,000 (vinte e cinco mil reais)
no porta luvas do veículo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Não foi possível
extrair dos autos qualquer indício da prática do crime de lavagem de dinheiro. Após consulta aos
órgãos competentes no Brasil e no Paraguai, não há registro da prática de qualquer ato ilícito
antecedente  pelo  investigado.  Não  foi  verificada  qualquer  tentativa  de  ocultação  da  quantia
apreendida, tendo em vista que investigado apenas a guardou no painel do veículo que conduzia.
A entrada de dinheiro no país sem a devida declaração, por si só, não configura a prática de crime
contra o sistema financeiro (art. 22 da Lei nº 7.492/86), tratando-se de infração administrativa.
Também  não  há  elementos  aptos  a  comprovar  que  o  investigado  mantinha  depósitos  não
declarados no exterior. Carência de indícios de materialidade dos crimes de lavagem de capitais e
evasão de divisas. Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

624. Processo: DPF/RO-0276/2015-INQ Voto: 3917/2017 Origem: GABPR5-LGM - LUIZ 
GUSTAVO MANTOVANI

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  pelas  testemunhas  do  reclamante  em processo  oriundo  da  Vara  do
Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Constata-se dos autos que o objeto
da contradição versou sobre fatos ocorridos em reunião realizada no estabelecimento da empresa
reclamada.  Os  investigados  foram  interrogados  e,  das  declarações,  verifica-se  que  houve
discordância tão somente quanto à localização exata de pessoas em um determinado espaço,
bem como sobre o conteúdo de determinadas frases ditas na reunião. Não é razoável exigir a
perfeita sintonia de versões, uma vez que é inerente à condição humana a narração dos fatos de
acordo com aquilo que mais chamou a atenção em sua percepção individual. Não configuração do
crime  de  falso  testemunho.  Carência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

625. Processo: SR/DPF/PI-00399/2016-INQ-EL Voto: 3973/2017 Origem: GABPRM1-LDCF - LUCAS
DANIEL CHAVES DE FREITAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática de crime de fraude processual (CP, art. 347). Possível inovação
artificiosa da mesa diretora da Câmara Municipal de São Julião/PI, com a finalidade de induzir o
TRE/PI a nomear o presidente da Câmara como prefeito interino. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). A configuração do crime de fraude processual exige a utilização de artifício
ou ardil, com a finalidade de enganar ou iludir, levando a erro o juiz. Constata-se dos autos que a
mesa diretora utilizou-se de interpretação controversa da Lei Orgânica Municipal e Do Regimento
Interno  da  Câmara  Municipal  para  realizar  nova  eleição  para  presidente  da  casa  legislativa
municipal. A discussão acerca da legalidade da interpretação da legislação do município que levou
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à nova eleição da mesa diretora já foi judicializada em sede de ação anulatória. Mesmo tendo sido
posteriormente considerada ilegal a eleição da nova mesa diretora, não houve indícios de dolo
dos  vereadores  de  descumprir  a  legislação  local  para  posteriormente  induzir  a  erro  o  juiz.
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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

626. Processo: 1.00.000.007965/2017-24 Voto: 4119/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Administrativo autuado em decorrência da apresentação de recurso de noticiante
inconformado  com  a  decisão  de  arquivamento  prolatada  por  membro  do  Ministério  Público
Federal nos autos da notícia de fato nº 1.34.001.002565/2017-34. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se que a citada notícia de fato encontra-se na Vara Federal para
que a autoridade judicial aprecie a promoção de arquivamento formulada pelo Ministério Público
Federal, fato que impede a apreciação do presente recurso pela 2ª CCR. Constata-se que foi
expedida cópia do recurso apresentado para a Vara Federal, para ciência e adoção das medidas
que entender cabíveis. Inexistência de providências a serem tomadas no âmbito deste Colegiado.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

627. Processo: 1.03.000.000391/2017-51 Voto: 4020/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato oriunda do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Representação informando a
possível ocorrência de ilícitos no curso das eleições de 2016. Narra o representante também que
a prefeita  de Tatuí/SP teria  nomeado como Secretário  Municipal  de Governo pessoa com os
direitos políticos suspensos em razão de condenação por improbidade administrativa. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). O representante informou que coligação que elegeu a atual
administradora do município de Tatuí/SP teria várias chapas fantasmas. Entretanto, verifica-se que
o noticiante não apresentou elementos ou indícios mínimos aptos a confirmarem a sua versão.
Ausência, até o momento, de indícios de ilícito eleitoral.  Quanto ao fato de ter sido nomeado
Secretário  de  Governo  com  direitos  políticos  suspensos,  há  notícia  que  contra  o  suposto
Secretário e a Prefeita existe ação de improbidade administrativa em curso perante a 2ª Vara
Cível  de  Tatuí.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

628. Processo: 1.11.000.000152/2017-20 Voto: 3998/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Envio de cópia da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal
Regional do Trabalho " 19ª Região, para providências. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Da análise dos autos não foi  possível  identificar ilícito penal.  Constata-se que o TRT
manteve a decisão de 1ª instância que indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e
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materiais, de reintegração na empresa, pagamentos das verbas decorrentes da reintegração e de
indenização substitutiva do FGTS não recolhido no período do gozo de benefício previdenciário.
Não há menção a uso de documentos falsos para induzir o juízo em erro, recebimento mediante
fraude de seguro-desemprego, desconto de INSS do salário do empregado e não repasse para a
autarquia previdenciária, nem se menciona indícios de crime contra a organização do trabalho.
Observa-se  somente  a  condenação  ao  pagamento  de  FGTS  mais  multa  de  40%,  porém  a
ausência dos depósitos de FGTS não configura crime, pois os valores não são descontados dos
empregados, mas suportados exclusivamente pelo empregador. (Enunciado nº 58 da 2ª CCR: "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".  Ausência  de  providências.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

629. Processo: 1.11.000.000354/2017-71 Voto: 3927/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de estelionato (CP, art. 171) e de uso de documento
falso (CP, art. 304). Autor de ação judicial teria apresentado, durante audiência instrutória, carteira
de pesca visivelmente adulterada, para fins de comprovação de tempo de serviço como pescador
para concessão de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  A adulteração  foi  facilmente  detectada  pelo  juízo,  divergindo,  inclusive,  de  outras  provas
apresentadas pelo próprio autor. O investigado não possuía carência suficiente para a concessão
da  aposentadoria,  razão  pela  qual  o  pedido  restou  indeferido.  A  falsidade  não  apresentou
potencialidade  lesiva  apta  a  demonstrar  a  necessidade  de  intervenção  do  Direito  Penal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

630. Processo: 1.11.001.000193/2017-14 Voto: 4063/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Ofício encaminhado pela 10ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Alagoas
noticiando possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171, §3º), por particular que postulou
em juízo benefício assistencial de prestação continuada sem possuir os requisitos alegados na
inicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se dos autos que a sentença
julgou improcedente o pedido formulado pelo investigado, tendo em vista o não preenchimento
dos requisitos de miserabilidade. Para a caracterização do crime de estelionato faz-se necessário
que o indivíduo obtenha, por meio fraudulento ou ardil, vantagem indevida para si ou para outrem.
No caso, o investigado não se utilizou de meio fraudulento ou documento falso para comprovar o
alegado. 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.  Ação  indeferida,  sem
qualquer consequência onerosa ao INSS. Carência de justa causa para o prosseguimento do
feito. Precedente 2ª CCR: Processo nº 1.28.300.000071/2017-48, Sessão nº 676, de 24/04/2017,
unânime. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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631. Processo: 1.12.000.000221/2017-68 Voto: 3932/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de patrocínio infiel (CP, art. 355).
Conforme documentos encaminhados pela  4ª  Vara Federal  da Seção Judiciária  do Amapá,  o
investigado,  na  condição  de  advogado  constituído  do  réu,  após  regularmente  intimado  para
apresentação de alegações finais por memoriais escritos, deixou de fazê-lo injustificadamente,
abandonando  a  defesa  de  seu  constituinte  sem  maiores  esclarecimentos.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ao  se  manifestar,  o  investigado  esclareceu  que
procurou e informou seu cliente de que não poderia mais acompanhá-lo como patrono da causa
por motivos particulares, além disso, informou a devolução de honorários advocatícios em dobro
ao seu cliente. Realizada a oitiva da suposta vítima, esta confirmou o alegado pelo investigado. A
configuração do delito de patrocínio infiel exige a existência de efetivo prejuízo à parte gerado em
razão da conduta infiel por parte de seu procurador constituído. O Juízo da ação penal aplicou
multa e comunicou à OAB do ocorrido para a adoção das respectivas providências disciplinares,
em razão do investigado não ter se desvinculado de seu constituinte regularmente,  conforme
preconiza a legislação processual e profissional.  Sanção extrapenal que se mostrou suficiente
para  a  prevenção  e  repressão  do  ilícito.  Orientação  nº  30  da  2ª  CCR.  Homologação  do
arquivamento.Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Instaurado o procedimento,
foi aberto prazo para o investigado apresentar manifestação nos autos, o que o fez e alegou que
procurou e informou seu cliente de que não poderia mais acompanhá-lo como patrono da causa
por motivos particulares, além disso, informou a devolução de honorários advocatícios em dobro
ao seu cliente. Realizada a oitiva da suposta vítima do patrocínio infiel,  esta confirmou que o
investigado lhe informou que não poderia mais atuar  em seu processo e que lhe devolveu a
quantia afirmada pelo advogado. A configuração do delito de patrocínio infiel exige a existência de
efetivo prejuízo à parte gerado em razão da conduta infiel por parte de seu procurador constituído.
O  Juízo  da  ação  penal  aplicou  multa  e  comunicou  à  OAB  do  ocorrido  para  a  adoção  das
respectivas providências disciplinares, em razão do investigado não ter se desvinculado de seu
constituinte regularmente, conforme preconiza a legislação processual e profissional. 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

632. Processo: 1.14.000.001428/2017-85 Voto: 4052/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157, §2º, incisos I e II) praticado contra agência dos
Correios  "  EBCT,  em  31/03/2016.  Dois  indivíduos  armados  subtraíram,  mediante  ameaça,
encomendas tipo Sedex que eram transportadas em veículo da referida pessoa jurídica. Revisão
de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Não foram apresentadas informações relevantes para
viabilizar  diligências  tendentes  à  identificação  da  autoria  delitiva.  Em razão  do  transcurso  do
tempo, restou frustrada a possibilidade de se obter imagens eventualmente captadas por câmeras
instaladas em áreas próximas ao local do crime. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva
e  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

633. Processo: 1.15.000.000551/2017-41 Voto: 3840/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
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CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela vara do trabalho informando que durante audiência de
instrução e julgamento constatou-se que as partes adversas eram representadas por advogados
que mantém estreito laço de parentesco. Possível prática do crime de tergiversação (CP, art. 355,
parágrafo único). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em razão do fato, a
reclamação trabalhista foi extinta sem resolução do mérito logo no início da audiência. Verifica-se
que os advogados não praticaram atos processuais em prol dos interesses das partes, ocorrendo
apenas a juntada de procuração. Aplicação da penalidade de litigância de má-fé à reclamada.
Sanção extrapenal que se mostrou suficiente para a prevenção e repressão do ilícito. Orientação
nº 30 da 2ªCCR. 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

634. Processo: 1.15.001.000097/2017-19 Voto: 3989/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis doações irregulares feitas por pessoas sem capacidade econômica e
beneficiárias  do  Bolsa-Família  à  campanha  eleitoral  de  candidato  ao  cargo  de  vereador  do
município de Jaguaribe no ano de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Constata-se, por meio dos recibos eleitorais, que os doadores realizaram a cessão temporária de
veículos para a campanha do candidato a vereador.  Ademais,  o fato de alguns dos doadores
estarem desempregados não impossibilita que estes cedam seus veículos à campanha eleitoral
do candidato. Inexiste nos autos qualquer prova de doação feita em espécie. 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.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

635. Processo: 1.16.000.001255/2017-21 Voto: 3885/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto mediante fraude (CP, art. 155, §4º, III). Instalação de placa
de metal em caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de reter depósitos e
dinheiro proveniente de saques. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Não
constam informações  razoáveis  acerca  do  responsável  pela  instalação  do  artefato  ilícito.  Os
dados colhidos não contribuíram para a identificação do criminoso. Ausência de indícios mínimos
de  autoria.  Inexistência  de  elementos  capazes  de  identificar  a  autoria  delitiva  e  de  linha
investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

636. Processo: 1.16.000.001320/2017-18 Voto: 3919/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  furto  (CP,  art.  157)  em  prejuízo  do  Ministério  do
Desenvolvimento  Social  e  Combate  a  Fome.  Indivíduo  não  identificado  teria  subtraído
microcomputador do referido Ministério. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após
efetuadas as diligências, não foi possível identificar os responsáveis pelo crime. Não constam
informações razoáveis acerca da pessoa responsável pela subtração, especialmente porque não
havia  câmeras  de  segurança  no  local,  não  sendo  apontadas  testemunhas  ou  suspeitos.
Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria e de linha plausível
de  investigação  a  justificar  diligências.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

637. Processo: 1.18.001.000149/2017-45 Voto: 4015/2017 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. Suposta prática do crime de omissão de anotação de vínculo empregatício em
CTPS (CP, art.297, § 4º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme se extrai
da sentença trabalhista, o contrato de trabalho teve início em 01/03/2012 e fim em 31/07/2015, ou
seja, pouco mais de 3 (três) anos, tendo o juízo reconhecido o vínculo empregatício não anotado,
determinando a retificação do valor da remuneração e a anotação da CTPS, no qual foi estipulado
o valor a título de verbas salariais, sobre as quais incidem os recolhimentos a previdência, e as
verbas  indenizatórias,  sobre  as  quais  não  incidem  recolhimentos.  Procedidas  as  devidas
assinaturas  na  CTPS.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  investigação.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

638. Processo: 1.22.000.001189/2017-91 Voto: 3896/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  sigilosa  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
noticiando a possível prática de crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Segundo relato, o
representante  suspeita  que  determinada  empresa  provedora  de  serviços  de  internet  estaria
praticando o crime de lavagem de capitais, já que não figura em processos judiciais. Acrescentou,
ainda,  que a sede da empresa esta localizada em zona semi-rural,  longe de qualquer centro
comercial ou residencial, fato que traria suspeita a sua atuação. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). A inexistência de demandas propostas em desfavor da empresa não é
circunstância que sirva de indício de prática delituosa. Quanto à alegação acerca da localização
da empresa, verificou-se que, em verdade, a empresa tem sede em área urbanizada, próximo a
todo o comércio do centro da cidade. Notícia genérica carente de indícios da prática de crime.
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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

639. Processo: 1.23.000.000136/2016-35 Voto: 3894/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
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indevido  de  quatro  parcelas  do  benefício  previdenciário  após  óbito  do  titular,  ocorrido  em
21/02/2015.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Verificou-se que na data de
30/06/15 a investigada requereu perante o INSS a conversão do benefício de aposentadoria de
seu  falecido  marido  em  pensão  por  morte,  que  foi  indeferido  por  falta  de  qualidade  de
dependente. Posteriormente, nos autos de ação previdenciária, o juízo diante da comprovação da
qualidade de companheira e dependente do de cujus, concedeu o benefício de pensão por morte,
retroativo à data do requerimento administrativo. Na sentença, o magistrado também reconheceu
o recebimento indevido de quatro parcelas da aposentadoria efetuados após o óbito do titular
(período  entre  o  falecimento  e  o  pedido  administrativo)  e  determinou  que  a  quantia  fosse
restituída, sendo descontada do benefício de pensão por morte concedido à investigada. Ausência
de prejuízo suportado pelo INSS. Não verificação, no caso concreto, da existência de dolo na
conduta da investigada, uma vez que mesmo tendo informado a autarquia previdenciária sobre o
falecimento do marido,  a aposentadoria continuou sendo depositada.  Carência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

640. Processo: 1.23.000.001115/2017-18 Voto: 4021/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Ofício remetido pelo Juizado Especial  Federal  do Pará comunicando suposta
abordagem feita por uma pessoa afirmando ser advogado integrante de determinado escritório,
que teria solicitado ao autor de ação previdenciária para acompanhá-lo até o escritório deste
advogado  para  debaterem  valores  monetários.  Nos  autos  do  mencionado  processo  havia
Requisição de Pequeno Valor (RPV) depositada, sendo que no decorrer da ação, a parte tratada
não constituiu advogado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Dos elementos
colhidos dos autos não foi possível extrair elementos que apontem para a prática de crime. A
Seção da Ordem dos Advogados do Brasil foi oficiada com objetivo de apurar a suposta conduta
do advogado. Inexistência 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

641. Processo: 1.23.006.000033/2016-15 Voto: 3999/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). O
representante informou que seu nome estaria cadastrado no Sistema de Informações Sociais da
Caixa Econômica Federal  e no Sistema do INSS como funcionário da Prefeitura Municipal de
Aurora  do  Pará/PA,  sendo  que  o  declarante  afirma  que  jamais  foi  servidor  público  daquele
município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Prefeitura Municipal de
Aurora do Pará informou que o representante não é servidor  municipal.  Não foi  apresentada
qualquer documentação, seja pela Caixa Econômica Federal ou pelo Ministério da Saúde, que
vincule  o  nome  do  declarante  ao  cargo  público  por  ele  mencionado.  Informação  de  que  o
representante  é  beneficiário  do  Programa  Bolsa  Família  e  encontra-se  cadastrado  junto  ao
Sistema de Cadastro Único, com a inserção de dados no sistema realizado pela Prefeitura de
Aurora do Pará. Do conjunto probatório colhido, não é possível afirmar a existência de indícios de
vínculo empregatício do representante com a citada prefeitura. Cientificado acerca da promoção
de arquivamento, o representante apresentou pedido de reconsideração, mas não forneceu novas
provas. 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
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arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

642. Processo: 1.25.000.001170/2017-33 Voto: 3905/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de omissão de registro trabalhista na CTPS (CP, art.
297, § 4º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constata-se dos autos que as
verbas trabalhistas foram devidamente quitadas.  Não basta  a mera ausência  de anotação da
CTPS  para  a  configuração  da  tipificação  penal,  exige-se,  também,  o  dolo  que  justifique  a
invocação do direito penal. Verifica-se que os fatos já foram solucionados na esfera trabalhista.
Subsidiariedade  do  Direito  Penal.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

643. Processo: 1.25.000.002723/2014-22 Voto: 4047/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  de  crime  eleitoral,  consistente  na
distribuição irregular de material de campanha com símbolo de órgão ou governo (art. 40 da Lei
9.504/97). Relato de que deputado estadual, durante o período eleitoral de 2014, teria enviado a
policiais militares do estado do Paraná propaganda eleitoral contendo símbolo do órgão. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Após a realização de diligências para a elucidação dos
fatos não foi possível colher indícios de autoria. Ao ser ouvido, o candidato alegou desconhecer o
material indicado, bem como aduziu que a denúncia fora feita por motivos de foro pessoal, vez
que os denunciantes teriam figurado no quadro de entidade "de natureza eminentemente política
que se opõe reiterada e diretamente" a ele. Carência de elementos que demonstrem ter sido o
noticiado o responsável pelo envio do material. Inexistência de elementos capazes de identificar a
autoria  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

644. Processo: 1.25.008.000217/2017-71 Voto: 4055/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  prática do crime de estelionato contra  o  INSS (CP,  art.  171,  §  3º).
Suposto recebimento indevido de parcelas de benefício  assistencial  de amparo ao idoso,  em
razão  da  omissão  da  real  constituição  do  grupo  familiar  da  beneficiária.  Aponta  a  autarquia
previdenciária  que  o  grupo  familiar  teria  superado  o  limite  estipulado  para  a  concessão  do
benefício, segundo o critério econômico previsto na Lei nº 8.742/93. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). É inconstitucional o critério econômico aventado no art. 20, §3º da Lei nº
8.742/93,  que  estabelece  a  renda  mensal  per  capita  inferior  a  "  do  salário  mínimo  para  a
concessão do benefício a idosos ou deficientes (STF, Rcl 7.374, Rel. Min. Celso de Melo, julgado
em 19/12/2008,  DJE 02/02/2009).  A demonstração  de  miserabilidade  pode se  dar  por  outros
meios de prova nas hipóteses em que a renda per capita supera o patamar de " do salário mínimo
(STJ,  Resp  1112557/MG,  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  Terceira  Seção,  julgado  em
28/10/2009, DJE 20/11/2009). Se o critério econômico disposto na Lei nº 8.742/93 não pode ser
utilizado como único paradigma para a constatação da miserabilidade social, tampouco pode ele
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ser considerado para fins de imputação criminal.  Os valores contestados foram devolvidos ao
INSS, fato que aponta para ausência de dolo da beneficiária. Carência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

645. Processo: 1.25.011.000136/2017-12 Voto: 3986/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime contra  a  ordem tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º).  Empresa
privada teria se declarado como empresa de pequeno porte, porém, após fiscalização, apurou-se
que sua receita bruta anual nos anos de 2010 a 2014 ultrapassou o limite estipulado para se
enquadrar na citada categoria. Tal fato resultou na omissão de tributos. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62-IV).  Consta nos autos que os tributos iludidos totalizaram R$ 4.500,00.
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. (RHC 77.511/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, julgado em 08/11/2016, DJe 22/11/2016). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

646. Processo: 1.26.000.000574/2017-72 Voto: 3934/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). A
requerente informou que, ao requerer o benefício de auxílio-doença perante o INSS, foi informada
de que já constavam outros benefícios de auxílio-doença em seu nome, embora a representante
não tivesse recebido qualquer valor. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiado,
o INSS informou ter  identificado a existência de dois registros em nome da segurada, porém
ambos  foram indeferidos.  Figura  penal  atípica,  em razão  de  a  própria  Autarquia  Federal  ter
informado sobre a inexistência de benefício previdenciário ativo. Carência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

647. Processo: 1.26.002.000041/2017-71 Voto: 3937/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação formalizada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
prática  de  estelionato  no  âmbito  do  Programa  Bolsa  Família  (CP,  art.  171,  3º).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme relato do representante, determinada pessoa
estaria fazendo mau uso do dinheiro destinado a ela pelo Programa Bolsa Família, no valor de R$
511,00 (quinhentos e onze reais). O representante foi oficiado, a fim de indicar no que consiste o
mau uso do benefício supracitado, bem como para prestar informação/prova que pudesse ser útil
às  investigações,  contudo,  não  houve  o  retorno  do  manifestante.  Ausência,  até  o  presente
momento, de elementos concretos que indiquem existência de conduta delituosa. Homologação
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do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

648. Processo: 1.26.004.000108/2014-12 Voto: 3922/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  do  crime  de  frustração  de  direito
assegurado  por  lei  trabalhista  (CP,  art.  203).  Irregularidades  relacionadas  ao  pagamento  de
empregados de pessoa jurídica de direito privado que presta serviço ao Ministério da Integração.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Um dos requisitos para a configuração do
crime previsto no art. 203 do CP é que prática ilícita ocorra mediante fraude ou violência. Pelas
declarações  prestadas  pelos  ex-empregados  não  se  depreende  fraude  na  conduta  do
empregador, tampouco se percebe a ocorrência de violência, que sequer foi relatada. Carência de
elementos  mínimos  de  materialidade.  Irregularidades  passíveis  de  resolução  na  justiça  do
trabalho. Subsidiariedade do Direito Penal. Inexistência 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

649. Processo: 1.28.300.000028/2017-82 Voto: 3938/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PAU DOS FERROS-RN

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato oriunda da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Suposto
crime de falso testemunho (CP, art. 342) em razão de depoimentos contraditórios prestados por
testemunhas nos autos de ação previdenciária, na qual se pleiteava benefício de aposentadoria
rural  por  idade.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Os  investigados  teriam
deduzido  afirmações  em  descompasso  com  as  demais  provas  nos  autos.  O  fato  de  um
depoimento não demonstrar a clara expressão da realidade não é suficiente para dar margem à
imputação do delito de falso testemunho. Entendimento de que, para a configuração do crime, é
necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o que ela efetivamente sabe
sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº
1.29.003.000485/2015-22, 631ª Sessão de Revisão, de 26/10/2015, unânime. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

650. Processo: 1.29.000.001066/2017-08 Voto: 3853/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto  crime de roubo (CP,  art.  157,  §2º,  I  e  II)  em prejuízo  da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. Relato de que carteiro teria sido abordado por assaltantes,
tendo sido substraídos 26 objetos registrados, cartas simples e o crachá do funcionário. Revisão
de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  O funcionário  da  empresa  pública  fez um relato
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genérico  sobre  as  características  físicas  dos  assaltantes  e  alegou  não  ter  condições  de
reconhecer eventuais suspeitos, tendo em vista que a ação foi rápida e os assaltantes usavam
capacete  na  hora  da  abordagem.  Inexistência  de  elementos  mínimos  que  possibilitem  a
identificação da autoria e de linha plausível de investigação a justificar diligências. Falta de justa
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

651. Processo: 1.29.000.001130/2017-42 Voto: 3900/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de dano (CP, 163). Relato de que agência da Caixa
Econômica Federal  teria  sofrido tentativa  de arrombamento.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Foram realizadas as devidas diligências, tais como laudos, papiloscopia e
análise do local, porém não foi possível colher elementos concretos que apontem para a autoria
delitiva. Inexistência de testemunhas e de impressões digitais. Carência de elementos capazes de
identificar  a  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

652. Processo: 1.29.001.000072/2017-20 Voto: 3901/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de tráfico internacional de armamentos promovido por
traficantes na cidade de Aceguá/RS (Lei nº 10.826, art. 18). Denúncia anônima apresentada à
Polícia Federal relatando que traficantes estariam comprando pistolas de origem israelense de
determinado indivíduo. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Os agentes da polícia
federal foram até a cidade de Aceguá, onde entrevistaram algumas pessoas com o objetivo de
identificar  alguém  que  possuísse  o  apelido  mencionado  pelo  noticiante.  Entretanto,  não  foi
possível  identificar  o  possível  vendedor  dos  armamentos.  Ausência  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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

653. Processo: 1.29.011.000074/2017-08 Voto: 3981/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação apresentada à Polícia Federa, na qual o noticiante se mostra
irresignado  com  o  serviço  advocatício  que  lhe  foi  prestado  no  contexto  de  ação  trabalhista.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se dos autos que os fatos narrados
pelo representante não apresentam indícios da prática de crime. Notícia de que os mesmos fatos
foram  apresentados  à  Polícia  Civil  e  Poder  Judiciário  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul.
Desnecessidade de instauração de procedimento no âmbito penal. Homologação do arquivament
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

654. Processo: 1.29.024.000039/2017-31 Voto: 3852/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PALM. DAS MISSÕES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de falso testemunho (CP, art.  342) em razão de depoimentos
contraditórios prestados em processo oriundo da Vara do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62-IV).  Inconsistências  constatadas no  depoimento  testemunhal  em relação  ao
depoimento do reclamante. A inconsistência entre o depoimento da testemunha e da parte não é
suficiente para caracterização do crime de falso testemunho, tendo em vista a possibilidade de
esclarecimento  dos  fatos  durante  a  tramitação  do  feito.  Fatos  que  podem  gerar  percepções
diferenciadas.  Não  configuração  do  crime  de  falso  testemunho.  Declaração  juridicamente
irrelevante para o deslinde da causa. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

655. Processo: 1.33.000.001025/2017-81 Voto: 4092/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Ofício  encaminhado  pela  7ª  Vara  do  Trabalho  de  Florianópolis  solicitando
instauração  de  processo  criminal  contra  reclamado  em ação  trabalhista,  por  ter  agido  como
depositário infiel. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Fato que configura mero
ilícito civil. Inadmissibilidade de constrição de liberdade do depositário infiel. Enunciado n. 25 da
Súmula  Vinculante  do  STF:  "É  ilícita  a  prisão  civil  de  depositário  infiel,  qualquer  que  seja  a
modalidade  do  depósito".  Precedente  da 2ª  CCR:  Procedimento  nº  1.33.000.002782/2016-91,
Sessão  675,  03/04/2017,  unânime).  Ausência  de  elementos  mínimos  aptos  a  justificar  o
prosseguimento da apuração. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

656. Processo: 1.34.004.000129/2017-09 Voto: 3982/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de estelionato contra o INSS, na
modalidade tentada (CP, art. 171, § 3º c/c art. 14). A autora pleiteou o benefício de pensão por
morte  alegando  que  seu  falecido  marido  mantinha  vínculo  empregatício  com  determinada
empresa. Após apuração, verificou-se que a empresa citada na ação é de propriedade dos irmãos
da autora, que, após ação trabalhista, providenciaram a anotação na CTPS do falecido. Segundo
considerou o magistrado, a autora teria empregado fraude ao requerer benefício previdenciário
com base em vínculo empregatício forjado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Do
conjunto probatório colhido, não é possível afirmar que o vínculo empregatício do falecido com a
empresa não teria ocorrido. Ao ser ouvida, a investigada esclareceu que seu marido exercia a
profissão  sem carteira  assinada,  pois  tinha  a  intenção  de  buscar  outro  emprego de maneira
rápida. Observa-se que a investigada apenas exerceu seu direito de ação, inexistindo elementos
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que demonstrem o dolo em sua conduta. Ação indeferida, sem qualquer consequência onerosa ao
INSS. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

657. Processo: 1.34.012.000712/2016-21 Voto: 4059/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTOS-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  sigilosa  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
noticiando  eventual  invasão  da  Universidade  Federal  de  São  Paulo  (UNIFESP),  no  campus
Baixada Santista acompanhada de supostas ameaças e intimidações aos servidores da instituição
de ensino superior. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a instituição
de  ensino  informou  que  todas  as  atividades  no  campus  foram  retomadas  e  que  não  foram
registrados danos ao seu patrimônio. Inexistência de atos de violência ou de prejuízo à instituição
federal. Inexistência 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

658. Processo: 1.34.015.000141/2017-86 Voto: 4044/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime de falsa perícia (CP, art. 342). No bojo da ação de
instituição de servidão, foi elaborado laudo avaliatório de imóvel por perito nomeado pelo juízo. O
juiz,  na  sentença,  discordou  do  valor  da  indenização  proposto  pelo  perito,  fato  que  gerou  a
suspeita de fraude. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Para o magistrado o
valor do imóvel objeto da demanda é fato notório que prescinde de perícia técnica e não alcança a
indenização apontada no laudo pericial. A valoração de alqueire e da cultura nele desenvolvida
não é aferida de pronto, é questão que depende de conhecimento técnico, de modo que não se
pode  desmerecer  o  laudo  pericial.  Ademais,  nota-se  que  não  foi  realizada  outra  perícia  que
confrontasse o laudo pericial  e  que pudesse levar  à  conclusão de que os dados são falsos.
Carência de elementos mínimos que apontem para a prática de crime. Inexistência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

659. Processo: 1.34.021.000030/2017-91 Voto: 3889/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de furto (CP,  art.  157)  em prejuízo da Empresa Brasileira  de
Correios e Telégrafos. Indivíduos não identificados praticaram atos de vandalismo na área externa
dos Correios e furtaram cabos e canos utilizados em aparelhos de ar-condicionado. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após efetuadas diligências, não foi possível identificar os
responsáveis pelo crime. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da
autoria e de linha plausível de investigação a justificar diligências. Falta de justa causa para o
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prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

660. Processo: 1.34.021.000031/2017-35 Voto: 3887/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de falso testemunho (CP, art.  342) em razão de depoimentos
contraditórios  prestados  em  processo  contra  o  INSS.  As  testemunhas  teriam  faltado  com  a
verdade para que fosse concedida a  aposentadoria  por  morte  à autora da ação.  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  As  afirmações  feitas  pelas  testemunhas  não  foram
capazes de  influir  na  formação de  convencimento  do julgador.  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. Carência 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
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

661. Processo: 1.34.023.000044/2017-94 Voto: 3918/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposta prática do crime de estelionato contra  o  INSS (CP,  art.  171,  § 3º).
Possível  utilização de atestado médico falso para a concessão de auxílio-doença. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A concessão do benefício iniciou em 21/10/1998 e
cessou em 10/03/2004. Da concessão da última parcela do benefício (10/03/2004) tem-se um
lapso temporal superior a 12 anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal calculada pela pena
máxima cominada em abstrato. Decurso de mais de 12 (doze) anos da data dos fatos (CP, art.
109, inc. III). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

662. Processo: 1.36.002.000089/2017-32 Voto: 4048/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GURUPI-TO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Município  de
Conceição do Tocantins teria descumprido ordem judicial referente à requisição de pagamento do
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por conta de condenação em honorários de sucumbência em
ação de repetição de indébito em face da União. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Consta dos autos que, para saldar a dívida, houve o bloqueio do citado valor nas contas
do Município. Aplicação do princípio da subsidiariedade do direito penal. 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
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advertido de que o seu não cumprimento caracteriza crime. No caso, o último requisito não foi
cumprido. Crime não caracterizado. Carência 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).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

663. Processo: 1.36.002.000090/2017-67 Voto: 3996/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GURUPI-TO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).
Comunicação  encaminhada  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Tocantins,  noticiando  a
omissão no repasse de créditos previdenciários do INSS, referente aos exercícios de 2005, 2006
e 2007, da Câmara Municipal de Novo Alegre/TO. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Oficiada, a Receita Federal informou que os valores declarados pela Câmara Municipal nos
referidos anos foram recolhidos, acrescentando, que em todo histórico do município só houve
parcelamentos  previdenciários  relativos  ao  ano-calendário  2012.  Inexistência  de materialidade
delitiva. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

    A sessão foi encerrada às quinze horas e vinte minutos, lavrando-se esta ata, que vai assinada pelos  membros.

Original assinada
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA
Coordenadora

Original assinada
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 
Titular

Original assinada
FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
Suplente

Original assinada
JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
Titular

Original assinada
JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
Suplente

Original assinada
MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE

PAULA
PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA

Suplente
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