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

ATA DA SEXCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DE
JUNHO DE 2017

Aos doze dias do mês de junho do ano dois mil e dezessete, às treze horas e quarenta e um minutos, iniciou-se,
na sala de reunião da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, a Sexcentésima
Octogésima Sessão Ordinária de Revisão, convocada e presidida pela Coordenadora Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen. Compareceram à sessão os Titulares Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho,  bem como os Suplentes,  Dr.  José Bonifácio Borges de Andrada e Dra. Maria Helena de
Carvalho Nogueira de Paula.  Ausente, justificadamente, o membro Dr. Franklin Rodrigues da Costa (suplente),
que solicitou inclusão dos feitos sob sua relatoria na pauta de julgamento.  Na ocasião, o colegiado julgou os
seguintes procedimentos:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF/MG-0007564-18.2017.4.01.3800-
INQ

Voto: 4535/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI N° 9.613/98). MPF:
REQUERIMENTO,  PELA  VIA  JUDICIAL,  DO  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA  À  JUSTIÇA
ESTADUAL. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO
CPP. POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado a partir do encaminhamento
de  ofício  pelo  COAF,  comunicando  possível  prática  do  crime  tipificado  no  art.  1º  da  Lei  n°
9.613/98. De acordo com o RIF encaminhado, pessoas físicas e jurídicas (voltadas à distribuição
de títulos de capitalização) realizaram operações financeiras de que trata o art.  11 da Lei  n°
9.613/98, relacionando-se, diretamente ou indiretamente, com diversas outras pessoas de vários
Estados.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  requereu  judicialmente  a  declinação  de
competência para a Justiça Estadual,  por considerar que a descrição dos fatos não evidencia
qualquer ocorrência de lesão à União ou a qualquer outra entidade que justifique a competência
da Justiça Federal (CF, art. 109), bem como inexistem sinais da prática de crimes anteriores à
possível  lavagem que  pudessem ser  de  competência  da  Justiça  Federal.  Ademais,  pesquisa
ASSPA sobre eventual FAC's em nome dos investigados apontou registros que se referem a fatos
a  serem  investigados  pela  Justiça  Estadual.  3.  O  Juiz  Federal  discordou  do  declínio  de
competência, por entender que "... frente às linhas de investigação ainda não exploradas e aos
poucos  elementos  até  então  colhidos  que  indicam,  senão  a  possibilidade  de  os  crimes
antecedentes  terem sido  praticados  contra  o  Sistema Financeiro  Nacional,  que  tenha  havido

1/192



Ata da 680ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00204950/2017

sonegação de tributo federal, ambos de competência da Justiça Federal, à luz d disposto no art.
109, VI, da CF, afigura-se prematura (sic) o declínio da competência" 4. 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). 5. Há nos autos a comunicação de fatos que apontam
indícios de suposta prática de crime tributário envolvendo tributos federais (Lei n° 8.137/90), bem
como a possibilidade de eventual crime contra o Sistema Financeiro Nacional. 6. Necessidade de
realização de diligências voltadas a esclarecer tal questão, como, dentre outras, oficiar a RFB
para verificar a existência de fiscalização ou ação fiscal em curso, tendo em vista que, caso se
constate de fato sonegação de impostos da União, estará configurada a existência de interesse
federal, a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da CF. 7. Necessário
também que seja aprofundada a investigação quanto ao possível crime contra o SFN, em razão
das diversas fraudes apontadas referentes à distribuição dos títulos de capitalização (manipulação
da quantidade  de  cartelas  vendidas,  fraude  na  indicação  da  entidade  beneficiária,  fraude  no
sorteio, fraude na entrega da premiação, etc).  8. Somente após o exaurimento das diligências
capazes de esclarecer o ocorrido é que o Ministério Público Federal poderá concluir se existem
elementos suficientes para deflagrar  a Ação Penal  ou se deve promover,  de forma segura,  o
arquivamento ou o declínio. 9. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na investigação.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 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/PR/MGA-5005406-
51.2013.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 4562/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MARINGÁ/PR

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível prática do crime de estelionato (CP, art.  171). Instituição de ensino
privada ofereceu curso de graduação, na modalidade à distância, sem a devida autorização, e
entregou aos alunos certidão de conclusão do curso em nome de outra faculdade. MPF: declínio
de atribuição. Discordância do Juiz Federal. Aplicação analógica do art. 28 do CPP. Sob a ótica
criminal, a conduta em tela não acarreta lesão direta a bens, serviços ou interesse direto da União
ou de suas entidades. Os fatos noticiados podem configurar, em tese, crimes de estelionato (CP,
art. 171) e contra as relações de consumo (Lei nº 8.078/90, art. 67) contra particulares. Incidência
da Súmula nº 104 do STJ: "Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de
falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino". Ademais, a
Súmula n° 546 do STJ dispõe que: "A competência para processar e julgar o crime de uso de
documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento
público, não importando a qualificação do órgão expedidor." Ausência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedentes da 2ª CCR/MPF: IPL Nº 00138/2015, voto 6721/2016, Sessão de Revisão 661, de
03/10/2016;  IPL  Nº  01601/2014,  voto  7212/2016,  Sessão  de  Revisão  663,  de  17/10/2016.
Manutenção do declínio de atribuição.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

003. Processo: JFRJ/SJM-0500781-
07.2016.4.02.5110-INQ

Voto: 4286/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
SÃO JOÃO DE MERITI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de extorsão (CP, art. 158) praticado contra
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correntista da Caixa Econômica Federal " CEF. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
33 da 2ª CCR). Ligação telefônica. Exigência de pagamento de resgate. Falso sequestro. Conduta
que caracteriza o crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Inexistência de
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

004. Processo: JFRJ/SJM-0501365-
74.2016.4.02.5110-INQ

Voto: 4464/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
SÃO JOÃO DE MERITI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime de estelionato (CP, art.  171) praticado entre  particulares.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Depósito efetuado em conta bancária de
terceiro para pagamento de suposto resgate diante da simulação de sequestro de parente da
vítima.  Inexistência  de  informações  de  ofensa  direta  a  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e
específico 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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

005. Processo: JF-RJ-0510358-36.2016.4.02.5101-
INQ

Voto: 4249/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de extorsão (CP, art. 158) ou de estelionato (CP, art. 171). Golpe
do  "falso  sequestro",  em que  a  vítima  recebe  telefonema informando  que  algum familiar  foi
sequestrado, com a exigência de depósito de quantia para sua libertação. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Eventual fraude cometida contra particular. Inexistência
de lesão direta a bens, serviços ou interesse da Caixa Econômica Federal, uma vez que a referida
empresa  pública  federal  foi  utilizada  somente  para  o  recebimento  do  depósito.  Ausência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

006. Processo: JF-TAB/AM-0001039-
08.2016.4.01.3201-INQ

Voto: 4461/2017 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE TABATINGA/AM

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

Ementa: Inquérito Policial. Apropriação indébita (CP, art. 168) c/c retenção de cartão magnético de conta
bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso (Lei 10.741/03, art. 104). Suposto
delito  cometido  por  comerciante  em  detrimento  de  frequentadores  do  seu  estabelecimento.
Declínio de atribuições (Enunciado n° 33 - 2a CCR). Realizadas diligências os fatos narrados não
foram comprovados. O investigado negou a prática da conduta e as diligências realizadas pelos
Agentes da Polícia Federal não comprovaram a materialidade dos fatos delituosos investigados.
Nenhuma suposta vítima ou testemunha foi  identificada, mesmo tendo sido verificado junto a
dezenas  de  pessoas  que  estavam  na  fila  para  atendimento.  Esgotamento  das  diligências
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investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea.  Ausência  de materialidade delitiva.  Aplicação da Orientação n°  26/20161 da 2ª  CCR.
Declínio de atribuições recebido como promoção de arquivamento. Homologação.

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 Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

007. Processo: JF/CE-0000957-76.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 4486/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I e II) praticado contra Agência dos Correios,
em 30/09/2014.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  elementos
suficientes da autoria delitiva pela inexistência de suspeitos, ausência de testemunha ou pela falta
de  outros  elementos  técnicos  formadores  de  convicção  (fragmentos  papiloscópicos,  imagens,
vestígios biológicos, etc). Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual. Aplicação da Orientação nº 261, desta 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.

008. Processo: JF/GAR/PE-0000030-
77.2017.4.05.8305-INQ

Voto: 4427/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GARANHUNS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  171,  §  3°,  do  CP.  Obtenção  de
benefício  de  aposentadoria  por  idade  "  trabalhador  rural  "  de  forma  supostamente  irregular.
Recebimento referente às competências de 12/2003 a 09/2007, quando o benefício foi cessado
durante  ação  de  revisão.  Constatação  de  indícios  de  irregularidades,  consistentes  na  não
comprovação do exercício de atividade rural em determinado período. Promoção de arquivamento
fundada na ausência de indícios de dolo na conduta da investigada. Discordância do Magistrado.
Aplicação  do  art.  28  do  CPP c/c  art.  62,  IV,  da  LC nº  75/93.  Não  demonstração  de  que  a
investigada tenha utilizado documentação falsa para comprovação do tempo de trabalho rural.
Ademais, verifica-se tratar-se de pessoa idosa (69 anos), de baixa renda, que não negou possuir
outra  atividade,  além  da  rural.  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.

009. Processo: JFRS/SLI-5000321-
27.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 26/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: VOTO-VISTA. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62,  IV.
CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.
INEXISTÊNCIA  DE  INFORMAÇÕES  QUANTO  AOS  VALORES  ELIDIDOS  NOS  OUTROS
PROCEDIMENTOS  JÁ  INSTAURADO(S)  CONTRA OS  INVESTIGADOS.  NECESSIDADE  DE
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REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. 1. Representação Criminal instaurada para apurar a prática do
crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  Tributos  não  recolhidos  estimados  em  valor  abaixo  do
previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002. 2. Em se tratando do crime de descaminho, a
irrisória  lesão  ao  Fisco  conduz  à  própria  atipicidade  material  da  conduta.  3.  Suspensão  da
exigibilidade do crédito tributário até que a soma dos débitos consolidados nos últimos 5 (cinco)
anos seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), limite fixado no artigo 20 da Lei nº 10.522/02,
quando surge o interesse na execução da dívida fiscal  na esfera administrativa  (§  1º)  e,  em
consequência, a justa causa para a ação penal, em decorrência da efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado, a ordem tributária. 4. A simples existência de maus antecedentes penais, sem a devida e
criteriosa verificação da natureza desses atos pretéritos, não pode servir de barreira automática
para a aplicação do princípio da insignificância. 5. Precedentes STF: HC 123533, Tribunal Pleno,
DJe-030 18/02/2016; HC 101074, Segunda Turma, Dje 30/04/2010. 6. Precedente STJ: EREsp
1217514/RS, Terceira Seção, DJe 16/12/2015. 7. No caso em exame, há notícia da reiteração da
conduta,  mas  não  consta  dos  autos  informações  quanto  aos  valores  elididos  no(s)  outro(s)
procedimento(s) já instaurado(s) contra os investigados, nos últimos 5 (cinco) anos, dados que se
revelam  necessários  ao  reconhecimento  da  possibilidade  de  aplicação  do  princípio  da
insignificância.  8.  Voto  pela  devolução dos  autos ao Juízo  de origem, para que seja  dada a
oportunidade de vista ao Procurador da República oficiante, a fim de que oficie à Receita Federal,
solicitando informação acerca das outras autuações em desfavor dos investigados. 9. Após, os
autos devem retornar à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, para o exercício de sua função
revisional.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
ao Juízo de origem, para que seja dada a oportunidade de vista ao Procurador da República
oficiante,  nos  termos do  voto-vista  proferido  pela  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen.  O
relator,  Dr.  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho,  retificou  oralmente  o  voto  proferido  na
Sessão 678, de 29/05/2017, acompanhando, assim, a revisora. Participou da votação Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.

010. Processo: JF/SP-0001301-48.2017.4.03.6181-
PIMP

Voto: 4589/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV. RECEBIMENTO
INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171 § 3º).
PRESENTES  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DA  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Procedimento  Investigatório
Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato previdenciário, tipificado
no art. 171, §3º, do Código Penal, pelo suposto recebimento indevido de benefício previdenciário,
obtido  mediante  fraude,  no  período  compreendido  entre  08/01/2007  e  30/09/2014.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, com fundamento na atipicidade dos
fatos narrados. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal c/c o
art.  62, IV, da LC 75/93. 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.  A respeito do crime de estelionato previdenciário,  tipificado no art.  171 § 3º do
Código Penal, consistente no recebimento indevido de benefício previdenciário, a 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal editou, em 27/11/2013, a Orientação nº 04,
orientando  ao  membros  do  MPF  que  oficiam  na  área  criminal  a  dispensar  liminarmente  a
instauração de investigação criminal  própria  ou de inquérito  policial  e  determinar,  se assim o
entender,  o  arquivamento  das  peças  de  informação  i)  relativas  a  fatos  já  abrangidos  pela
prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último saque efetuado após o óbito
do  beneficiário;  e  ii)  quando  não  houver  prova  de  dolo  no  saque  de  até  três  benefícios
previdenciários. 5. Também a respeito do tema, mais recentemente, foi editado o Enunciado nº 68,
que estabelece: É cabível o arquivamento de procedimento investigatório em relação a crime de
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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.  (Aprovado  na  118ª
Sessão  de  Coordenação,  de  19/09/2016.)  6.  No  caso  em  exame,  a  investigada  recebeu
irregularmente o benefício previdenciário obtido mediante fraude, no período compreendido entre
08/01/2007 e 30/09/2014, causando prejuízo ao INSS no valor original de R$ 49.594,44, o que
não se enquadra na referida Orientação nº 04 ou no Enunciado nº 68 desta 2ª CCR/MPF. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

011. Processo: TRE/RJ-INQ-0000193-
94.2013.6.19.0107

Voto: 4492/2017 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 
TRE/RJ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de notícia anônima. Possível crime de corrupção eleitoral,
previsto no art. 299 do Código Eleitoral. Suposta oferta de consultas e cirurgias oftalmológicas
durante a campanha eleitoral de 2012, em troca de votos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Realizadas diligências pela Polícia Federal os fatos narrados não foram comprovados.
Oitiva dos eleitores apontados como beneficiados, que negaram o oferecimento ou recebimento
de qualquer vantagem em troca de votos. Fatos relatados de forma genérica. Impossibilidade de
individualização  da  oferta  de  qualquer  bem ou  promessa  de  qualquer  serviço  ou  benesse  a
eleitores específicos. Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva. Esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Homologação  do
arquivamento.

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

012. Processo: TRE/RJ-20-0000122-
59.2012.6.19.0000

Voto: 4746/2017 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 
TRE/RJ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de manifestação anônima, noticiando suposto crime previsto
no art. 299 do Código Eleitoral. Comunicação de que então candidato a Prefeito e seu Vice teriam,
no pleito de 2008, distribuído botijões de gás, cestas básicas e medicamentos aos moradores da
cidade no período eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de
diligências.  Oitiva  de  diversas  pessoas.  Parte  das  testemunhas  afirmaram  não  terem
conhecimento dos fatos noticiados.  Informações no sentido de que o fornecimento de cestas
básicas  ocorreu  mediante  prévia  licitação  e  emissão  de  documentos  fiscais,  em  que  os
beneficiários  possuíam  um  vale  expedido  pelo  setor  de  ação  social  da  Prefeitura  e  que  a
distribuição consistia em um programa contínuo do Município.  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.

ORIGEM INTERNA
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NÃO PADRÃO

013. Processo: DPF/BG-00215/2015-INQ Voto: 4302/2017 Origem: GABPRM2-GFFT - 
GUILHERME FERNANDES 
FERREIRA TAVARES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato (CP, art. 171), consistente
na prestação de curso de ensino superior sem autorização do Ministério da Educação. Revisão de
declínio  de atribuições  (Enunciado  nº  32  da 2ª  CCR).  A conduta  investigada  afeta  serviço  e
interesse do Ministério da Educação, o qual possui a atribuição para autorizar o funcionamento de
instituição  de  ensino,  havendo,  pois,  legitimidade  do  MPF  para  atuar  na  esfera  cível  sob  a
perspectiva da tutela de interesses coletivos em sentido amplo. Remessa de cópia dos autos à 3ª
Câmara de Coordenação e Revisão para conhecimento e providências que entender cabíveis.
Todavia, sob a ótica penal, a conduta em tela não acarreta lesão a bens, serviços ou interesse
direto da União ou de suas entidades. Os fatos noticiados podem configurar, em tese, crimes de
estelionato  (CP,  art.  171)  e  contra  as  relações de consumo (Lei  nº  8.078/90,  art.  67)  contra
particulares. Incidência da Súmula nº 104 do STJ: "Compete à Justiça Estadual o processo e
julgamento  dos  crimes  de  falsificação  e  uso  de  documento  falso  relativo  a  estabelecimento
particular  de  ensino".  Ademais,  a  Súmula  n°  546  do  STJ  dispõe  que:  "A competência  para
processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão
ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor."
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  IPL  Nº  00138/2015,  voto
6721/2016, Sessão de Revisão 661, de 03/10/2016; IPL Nº 01601/2014, voto 7212/2016, Sessão
de Revisão 663, de 17/10/2016. Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério
Público Estadual. Notícia encaminhada pela Promotoria de Porto Alegre do Norte/MT. Ratificação,
por este órgão colegiado, do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Configurado o
conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser
dirimido pelo Procurador-Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1
do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678,
1717 e 2225). Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da República.

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

014. Processo: 1.30.005.000191/2017-21 Voto: 4793/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171,  §  3º).  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  MILITAR.  REVISÃO  (ENUNCIADO  Nº  33  "  2ª
CÂMARA).  NÃO  OFENSA  AOS  BENS  JURÍDICOS  PREVISTOS  NO  ART.  142  DA
CONSTITUIÇÃO. CRIMES DE NATUREZA COMUM. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato, praticado em
detrimento do patrimônio sob a administração militar, em virtude do suposto recebimento irregular
de  pensão  militar  por  parte  de  viúva  de  Coronel  Reformado  do  Exército  Brasileiro.  2.  A
competência da Justiça Castrense para o julgamento de civis em tempo de paz somente deve ser
reconhecida em casos excepcionais e com ponderação, em estrito cumprimento ao disposto no
art. 5º, LIII, da Constituição de 1988, que estabelece: "ninguém será processado nem sentenciado
senão pela autoridade competente". Para tanto, há que ser analisado o objetivo da conduta do
civil, ou seja, se havia a intenção do agente civil em atingir a instituição militar em algumas de
suas funções tipicamente militares, caso contrário, o crime terá natureza comum, da competência
da justiça comum. Precedente STJ: CC 146.582/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção,
julgado  em  10/08/2016,  DJe  17/08/2016)  3.  Nada  há  nos  autos  que  revele  a  vontade  da
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investigada  de  se  voltar  contra  as  Forças  Armadas,  tampouco de  impedir  a  continuidade  de
eventual operação militar ou atividade genuinamente castrense. A conduta ilícita em apuração não
traduz ofensa àqueles bens jurídicos previstos no art.  142 da Constituição (defesa da Pátria,
garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem). Ao contrário, nota-se, no caso, apenas a
vontade  livre  e  consciente  de  obter  vantagem  indevida.  4.  Se  houve  a  prática  do  crime  de
estelionato previdenciário (art. 171. §3º, do CP), este deve ser processado na Justiça Federal, por
tratar-se de crime de natureza comum, da competência da Justiça Federal e, consequentemente,
da atribuição do Ministério Público Federal. 5. No mesmo sentido, cumpre observar a existência
da ADI 5032, em trâmite no Supremo Tribunal Federal " STF, na qual o Exmo. Procurador-Geral
da República requer a declaração da inconstitucionalidade do § 7º do art. 15 da Lei Complementar
97, de 09/06/99, tanto na redação que lhe foi conferida pela LC 117/04, quanto na redação atual,
inserida pela LC 136/10, considerando que esta norma amplia demasiadamente a competência da
Justiça  Militar  "ao  chamar  de  crime  militar  aquilo  que  não  o  é,  desvirtuando  o  sistema
constitucional de competências". 6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

015. Processo: 1.13.002.000237/2014-71 Voto: 4503/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA FRAUDE CONTRA O INSS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.
APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO  Nº  69.  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  AO  PROCURADOR  DA
REPÚBLICA OFICIANTE PARA O PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO PENAL. 1. Notícia
de Fato instaurada a partir de relato encaminhado por servidora do Instituto Nacional do Seguro
Social " INSS, em que aponta a existência de indícios de irregularidades em procedimentos no
Cartório  do  2.º  Ofício  da Comarca  de  Tefé/AM,  tais  como autenticações sem a  presença  de
documentos originais e a elaboração de procurações por telefone, utilizados com o escopo de
recebimento  de  benefícios  previdenciários.  2.  Logo  após  o  recebimento  da  notícia-crime  o
Procurador  da  República  promoveu  o  arquivamento  por  entender  que  "a  notícia  é  deveras
genérica". Autos remetidos à 2ª Câmara para fins do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. No presente
caso, nenhuma diligência foi realizada e não há demonstração inequívoca, segura e convincente
da ausência de justa causa para a persecução penal, restando evidenciada a necessidade da
realização  de  diligências  mínimas  antes  deste  Órgão  Colegiado  pronunciar-se  sobre  a
manutenção  do  arquivamento  ou  não,  inclusive  para  melhoria  da  eficiência  e  efetividade  da
persecução penal, tais como: (I) oitiva da noticiante, servidora do Instituto Nacional do Seguro
Social;  (II)  requisição de documentos à noticiante  que sirvam de elementos de prova no fato
narrado; (III) oitiva de possíveis suspeitos ou envolvidos na conduta ilícita investigada (servidores
do cartório); (IV) outras diligências que se mostrarem úteis no curso da investigação. 4. Aplicação
analógica do Enunciado nº 69 da 2ª Câmara. 5. Somente após o exaurimento das diligências
capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir, estreme de
dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer, de
forma segura, o arquivamento do processo. 6. Devolução dos autos ao Procurador da República
oficiante para que realize diligências mínimas para a elucidação dos fatos e eventuais autoria e
materialidade delitivas.

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

Homologação do Declínio de atribuição
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016. Processo: SR/DPF/MG-01759/2014-INQ Voto: 4355/2017 Origem: GABPRM2-TCA - THIAGO 
CUNHA DE ALMEIDA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, III) e de patrocínio infiel (CP,
art. 355). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Advogado que teria se
apropriado de valores resultantes de ação previdenciária.  Prejuízo suportado unicamente pelo
particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedentes  2ª  CCR:  1.34.038.000071/2014-55,
1.36.001.000241/2013-63. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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: 1.14.000.001114/2017-82 Voto: 4459/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de fraude à execução (CP,  art.  179).  Desvio  de determinada
quantia da conta de sindicato para uma conta individual de seu presidente, com a finalidade de
frustrar execução trabalhista em curso. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Delito que busca fraudar direito particular do credor, qual seja, o recebimento do crédito.
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.

018. Processo: 1.14.000.001621/2017-16 Voto: 4494/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima em Sala de Atendimento ao Cidadão.
Suposto crime de furto qualificado, tipificado no art. 240, § 6º, I, do Código Penal Militar " CPM.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Narrativa de arrombamento dos armários do
alojamento  de  militares  e  furto  de  pertences.  Conduta  narrada  que  pode  constituir  crime
efetivamente  militar  (CPM,  art.  9º).  Competência  da  Justiça  Militar.  Precedentes  do  STF:  HC
82142, Relator Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2002; HC 113162, Relator
Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  julgado  em  16/04/2013;  HC  114309,  Relator  Min.  Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Militar.

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

019. Processo: 1.16.000.001142/2017-25 Voto: 4274/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

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

Deliberação: Em sessão realizada 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.

020. Processo: 1.16.000.001564/2017-09 Voto: 4401/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  racismo  (Lei  n°  7.716/89,  art.  20,  §  2°).  Manifestação
encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  comunicando  que  editora  de  livros  teria
realizado publicação de cunho racista. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Não  verificação  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.

021. Processo: 1.20.000.000808/2017-03 Voto: 4365/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  exercício  ilegal  de  medicina  (CP,  art.  282).  Manifestação
encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  comunicando  que  um optometrista  estaria
realizando exames oftalmológicos e prescrevendo lentes em um shopping. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Não há nos autos indícios de utilização de documento
ou informação falsa perante o Conselho Regional de Medicina. O fato de os Conselhos Federal e
Regionais de Medicina (autarquias federais) desempenharem a função de "fiscalizar o exercício
da profissão de médico" (art. 15, c, do Decreto nº 44.045), não tem o condão de, por si só, fixar a
atribuição federal para investigar o caso. Delito que tem por sujeito passivo a coletividade e por
objeto jurídico tutelado a saúde pública. Ausência de ofensa direta e específica a bem, serviço ou
interesse  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.
Precedentes deste Colegiado (Voto nº 4746/2016, Procedimento MPF nº 1.26.005.000212/2015-
70, julgado em 21/06/2016; Voto nº 8173/2016, Procedimento MPF nº 1.27.003.000140/2016-24,
julgado  em  17/11/2014).  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério  Público Federal  para  persecução penal.  Homologação do declínio  ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da  votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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022. Processo: 1.25.000.001276/2017-37 Voto: 4275/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  particular  (CP,  art.  171).  Manifestação
encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando que empresa, ao assinar contrato
de venda e instalação de móveis, informa CNPJ inexistente para não ser cobrada posteriormente
via judicial. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Delito praticado em
detrimento  de  particular(es).  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.

023. Processo: 1.25.007.000087/2017-87 Voto: 4328/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Crime de furto  (CP,  art.  155)  de  mercadorias  de  armazenadas em Terminal
Portuário.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Delegação  da
prestação de serviço pela União. Crime cometido contra empresas privadas (a proprietária das
mercadorias  e  a  responsável  pelo  armazenamento).  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: 1.26.000.004169/2014-81 Voto: 4483/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE S.AG./PALMARE

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

Ementa: Inquérito Civil  instaurado a partir  de manifestação particular.  Crime de extorsão (CP, art.  158)
supostamente praticado por representantes de empresa privada contra ex-empregados ao exigir o
pagamento de valores para fornecimento de perfil profissiográfico previdenciário " PPP. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Crime praticado por pessoa jurídica em
prejuízo  de  particulares.  Não  ocorrendo,  com a  infração  penal,  prejuízo  a  bens,  serviços  ou
interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se
firma a competência  da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério
Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

025. Processo: 1.26.004.000277/2016-14 Voto: 4561/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime contra a economia popular. Usura pecuniária (Lei nº
1.521/51, art. 4º) em tese cometida por particulares (agiotas). Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  32  "  2ª  Câmara).  Relatório  de  Inteligência  Fiscal  "  RIF  enviado  pelo  COAF
informando  movimentações  financeiras  atípicas  e  de  valores  incompatíveis  com  as  rendas
realizadas por servidor público, haja vista a movimentação a crédito e a débito do valor de R$
647.624,00,  no período de 06 a 11/2015, que atuaria em nome terceiro,  conhecido agiota na
região. Realizadas diligências no sentido de achar algum liame das movimentações financeiras
atípicas que atraísse a atribuição do Ministério Público Federal, tais como a existência de crimes
federais, ações de improbidade administrativa de competência da Justiça Federal, a utilização de
recursos  públicos  federais  e  a  existência  de  procedimentos  fiscais  em trâmite  no  âmbito  da
Receita Federal, nada foi encontrado com relação as pessoas relacionadas no RIF, não havendo
nada nos autos que indique, ainda que minimamente, a incidência das hipóteses 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. STF Súmula nº 498: Compete a
justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a
economia popular. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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: 1.34.043.000250/2017-66 Voto: 4404/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de lesão corporal (CP, art.  129). Manifestação encaminhada à
Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando que determinada pessoa agride seu próprio filho,
que é portador de necessidades especiais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

027. Processo: 1.35.000.000475/2017-81 Voto: 4593/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Manifestação em Sala  de Atendimento ao Cidadão.  Representação anônima
dando conta da prática dos crimes de estelionato,  falsidade ideológica,  associação criminosa,
lavagem de  dinheiro,  falsificação  de  papéis  públicos  e  outros,  com possível  envolvimento  de
servidores públicos federais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Promessa de recebimento de bem a troco de antecipação de pagamento. Ausência de indícios de
envolvimento de servidores públicos. Os fatos noticiados apontam para crimes praticados entre
particulares. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e
específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  não  se  firma  a
competência  da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério  Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

028. Processo: 1.30.001.001901/2017-71 Voto: 4375/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima em Sala de Atendimento ao Cidadão
que  atribui  a  empresa  não  identificada  os  crimes  de  apropriação  indébita  previdenciária  e
sonegação de contribuição previdenciária (CP, arts. 168-A e 337-A) e falta de recolhimento de
FGTS. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ausência de procedimento administrativo
fiscal ou representação fiscal para fins penais. Inexistência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
arquivamento no âmbito do MPF.  Remessa dos autos 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 pela homologação do
arquivamento e remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, 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/PHB/PI-00104/2015-INQ Voto: 4412/2017 Origem: SJUR/PRM-PI - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/PARNAÍBA-PI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  tipificado  no  art.  183  da  Lei  n°  9.472/97.  Suposto
desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação (retransmissão de TV). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Conforme  informações  da  própria
ANATEL, o serviço de radiodifusão estava sendo realizado com autorização temporária do órgão
concedente, que se manifestou no sentido de tolerar a conduta em análise, por considerar que
contribui para a política pública estabelecida (Acordo de Cooperação n° 02/2012). Posteriormente,
as atividades de telecomunicação desenvolvidas pela entidade foram encerradas, antes do prazo
final  estabelecido.  Ausência  de  tipicidade  conglobante.  Precedente  da  2ª  CCR (Processo  n°
1.27.000.001911/2014-69,  Voto  n°  4189/2015,  Sessão  n°  622,  de  22/06/2015,  unânime).
Inexistência  de  clandestinidade,  bem  como  de  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado  pela  norma.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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: SRPF-AP-00041/2015-INQ Voto: 4362/2017 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA 
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  furto  de  bomba  d'água  nas  instalações  de  agência  dos  Correios.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de monitoramento de segurança
na agência alvo da ação criminosa, bem como de qualquer registro do patrimônio supostamente
subtraído. Ausência de indícios suficientes da materialidade e da autoria delitiva. Esgotamento
das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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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031. Processo: SRPF-AP-00064/2016-INQ Voto: 4594/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 
JOAQUIM CABRAL DA COSTA 
NETO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 304, ambos do CP, ou no
art.  19  da  Lei  n/  7.492/86.  Realização  de  contrato  de  financiamento  de  motocicleta  junto  a
instituição financeira, com utilização de documento falso de terceiro. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realização  de  diligências.  Oitiva  de  diversas  pessoas.  Inexistência  de
elementos mínimos 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 os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

032. Processo: 1.00.000.009009/2017-87 Voto: 4364/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Representação sigilosa acerca de possível perpetração do ilícito de
corrupção  eleitoral  (Código  Eleitoral,  art.  299)  atribuído  a  vereadora  candidata  a  reeleição.
Promessa,  durante  campanha  eleitoral,  de  prosseguimento  dos  atendimentos  médico  e
fisioterápico já realizados em instituição filantrópica. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Fatos  relatados  de  forma  genérica.  Impossibilidade  de  individualização  da  oferta  de
qualquer bem ou promessa de qualquer serviço ou benesse a eleitores específicos. Atipicidade da
conduta narrada. Precedente: TSE, AgR-AI nº 58648, DJE 13/09/2011, Página 92. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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: 1.00.000.013700/2009-55 Voto: 4363/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Procedimento  Administrativo  de  Acompanhamento.  Suposta  prática  de  crime  contra  a  ordem
tributária  (Lei  8.137/90,  art.  1°),  por  administradores  de  sociedade  empresária.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Créditos tributários que ainda não foram definitivamente
constituídos,  pois  se  encontram  no  Conselho  Administrativo  de  Recursos  Fiscais  "  CARF,
aguardando julgamento.  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. Após o trânsito em julgado na esfera administrativa,
por imposição legal, a Autoridade Fiscal deverá enviar eventual Representação Fiscal para Fins
Penais ao MPF. 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.

034. Processo: 1.03.000.000305/2017-19 Voto: 4381/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato. Representação de Coligação Partidária, comunicando suposta prática do crime
de  desenvolver  clandestinamente  atividades  de  telecomunicações  (Lei  9.472/97,  art.  183).
Suposta  utilização  de  frequências  moduladas  de  rádio  em  campanha  política.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas  diligências  os  fatos  narrados  não  foram
comprovados. Resposta da ANATEL dando conta da ausência de documentos comprobatórios
das alegações da interessada. Impossibilidade de verificação do suposto uso não autorizado das
frequências. Sentença, em ação judicial eleitoral, jugando improcedente os pedidos acusatórios.
Parecer do Ministério Público Eleitoral manifestando-se pela improcedência da ação por não ser
possível estabelecer relação direta dos requeridos com a malfadada divulgação. Esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Ausência de materialidade delitiva. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da
2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

035. Processo: 1.12.000.000625/2017-51 Voto: 4361/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação de terceirizado da Polícia Federal dando conta da ocorrência de
possível  furto  de  produtos  de  limpeza  (um  pano  de  chão,  um  aerosol  perfumante  e  papel
higiênico) que ele teria deixado no dia 7/2/2017, aproximadamente às 17h, no banheiro masculino
daquele órgão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Foram verificadas as câmaras
de segurança do local. Não há registros de imagens entre às 15h05 do dia 7/2/2017 até às 18h45.
São vistos diversos funcionários entrando e saindo do corredor, portando mochilas e bolsas de
uso pessoal, não sendo possível identificar os objetos furtados ou o possível autor. Ausência de
indícios suficientes da autoria delitiva. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

036. Processo: 1.14.000.000568/2017-36 Voto: 4452/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Suposto descumprimento de
ordem judicial que ordenou o bloqueio de créditos existentes em favor de reclamados em lide
trabalhista, a fim de viabilizar o procedimento de execução, por parte da Superintendência de
Recursos  Humanos  da  Polícia  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Oficiada,  a  Polícia  Federal  informou que  a demora  no  cumprimento  da  determinação judicial
ocorreu  devido  à  ausência  de  informações  nos  ofícios  expedidos  pela  Vara  do  Trabalho.
Cumprimento  posterior  da  ordem.  Ausência  de  indício  de  dolo  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.

037. Processo: 1.14.000.000764/2017-19 Voto: 4378/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro  de  radiofrequência  (Lei  nº  9.472/97,  art.  183).  Pessoa  jurídica  que  explorava
irregularmente serviço de comunicação multimídia - SCM. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Informações  de  que,  no  momento  da  fiscalização,  as  providências  para  a
regularização do serviço já estariam em trâmite junto à ANATEL. Após o transcurso de quatro
meses da fiscalização, foi expedida autorização à investigada para explorar o SCM por prazo
indeterminado. A solicitação prévia de autorização à ANATEL, para obter o direito de explorar o
SCM,  afasta  a  clandestinidade  necessária  à  configuração  do  delito.  Precedente:  STJ,  HC nº
358.160/PA, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29/06/2016. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

038. Processo: 1.14.000.001588/2017-24 Voto: 4259/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de roubo (CP, art. 157), praticado contra carteiro dos Correios.
Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  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 os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

039. Processo: 1.14.000.001590/2017-01 Voto: 4540/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art.  157, §2°, I) praticado contra carteiros dos Correios.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos suficientes da autoria
delitiva. Inexistência de suspeitos, de testemunha e de outros elementos técnicos formadores de
convicção  (fragmentos  papiloscópicos,  imagens,  vestígios  biológicos,  etc).  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

040. Processo: 1.14.000.002245/2016-04 Voto: 4340/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima relatando a existência de suposta exploração irregular
de serviços de telecomunicações, na modalidade Serviço de Comunicação Multimídia " SCM, sem
autorização da ANATEL (Lei 9.472/97, art. 183). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Princípio  da  efetividade.  Necessidade  de  comprovação  da  materialidade  delitiva.
Direcionamento  da  representação  para  a  atuação  fiscalizatória  da  ANATEL a  fim  de  que  se
verifique a eventual clandestinidade da exploração. 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

16/192



Ata da 680ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00204950/2017

Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

041. Processo: 1.15.000.002531/2016-24 Voto: 4330/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Não
pagamento de Requisição de Pequeno Valor " RPV pelo INSS. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Documentos e Informações nos autos que comprovam o pagamento dos RPVs,
inclusive  com  os  devidos  juros  de  mora.  Demora  no  pagamento  justificada.  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.

042. Processo: 1.15.002.000213/2017-90 Voto: 4334/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, inciso I). Receita
bruta  anual  auferida por  empreendimento não compatível  com a classificação para tributação
como microempresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62,  IV). Ausência de crédito
tributário  definitivamente  constituído  em  desfavor  dos  contribuintes  investigados.  Crime  de
natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.
Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes
do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Materialidade delitiva, de plano,
não  evidenciada.  Insuficiência  de  elementos  para  aferição  dos  valores  que  eventualmente
deixaram de ser recolhidos ou repassados para a autarquia previdenciária. Remessa de cópia dos
autos à Receita Federal para a devida fiscalização. Caso, após atuação do Fisco, venha a se
constituir definitivamente o crédito tributário elidido, configurando, assim, a indispensável condição
de procedibilidade, o Ministério  Público Federal  prontamente promoverá a devida ação penal.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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: 1.16.000.001590/2017-29 Voto: 4506/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Ocorrência  policial  lavrada  no  âmbito  da  Polícia  Legislativa  do  Congresso
Nacional. Uso indevido de transporte restrito aos funcionários da casa legislativa (Economildo),
por  terceiro.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  As  investigações  não
apontaram à  conduta  de  simulação  da  condição  de  servidor  ou  obtenção  de  qualquer  outra
vantagem  que  possa  caracterizar  ilícito  penal.  Atipicidade  da  conduta.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da  votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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044. Processo: 1.16.000.001592/2017-18 Voto: 4504/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Ocorrência  policial  lavrada  no  âmbito  da  Polícia  Legislativa  do  Congresso
Nacional. Uso indevido de crachá funcional de servidor da casa legislativa, por terceiro. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Depoimento do servidor a quem pertencia o crachá
dando  conta  de  que  havia  deixado  alguns  objetos  com a  investigada.  As  investigações  não
apontaram a  conduta  de  simulação  da  condição  de  servidor  ou  obtenção  de  qualquer  outra
vantagem  que  possa  caracterizar  ilícito  penal.  Atipicidade  da  conduta.  Homologação  do
arquivamento.

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

045. Processo: 1.16.000.001598/2017-95 Voto: 4453/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime de  dano (CP,  art.  163).  Suposto  arrombamento  da  porta  de
gabinete de Deputado Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de
diligências pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Pesquisas no sistema CFTV, oitiva
das  pessoas  que  acessaram  o  gabinete  e  da  encarregada  pela  limpeza.  Inexistência  de
elementos mínimos 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 os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

046. Processo: 1.18.000.001201/2017-91 Voto: 4590/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima dando conta da possível prática do crime de captação
de sufrágio (Lei  nº 9.504/97, art.  41-A). Suposto fornecimento de tintas vencidas em troca de
votos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Realizadas diligências pela Polícia
Federal os fatos narrados não foram comprovados. Fato noticiado à autoridade policial após o dia
da eleição. Ausência da indicação de testemunhas ou outro elemento de prova da materialidade
delitiva.  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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

047. Processo: 1.19.000.001070/2017-12 Voto: 4454/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Comunicante relata que "Prefeito utilizando as verbas federais da saúde para
pagamento de despesa de campanha, médicos com salários atrazados (sic) há 4 meses". Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  relatados  de  forma  vaga  e  genérica,
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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.

048. Processo: 1.19.001.000365/2016-72 Voto: 4489/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Relatório  de  Fiscalização  da  Gerência  Regional  de
Imperatriz  da  Superintendência  Regional  do  Trabalho  no  Maranhão.  Possíveis  crimes  de
exploração de trabalho infantil e condições análogas a de escravo. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art.  62, IV). Encontradas irregularidades trabalhistas e lavrados Autos de Infração. A
gerência regional de Imperatriz da Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão concluiu,
em seu relatório, que "não encontramos trabalhadores menores de idade laborando no interior da
fazenda.  Ademais,  as  condições  de  saúde,  segurança,  higiene  e  conforto  dos  trabalhadores
encontradas na Fazenda [...] não configuram nenhuma das 04 atuais modalidades de trabalho
análogo ao de escravo." Adoção de medidas necessárias à regularização. Ausência de indícios de
que os trabalhadores fossem submetidos a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, nem que
laborassem em condições degradantes ou que tivessem sua locomoção restringida em razão de
dívida com o empregador. Inexistência de fraude ou violência. Fatos atípicos na esfera penal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

049. Processo: 1.19.002.000099/2017-59 Voto: 4358/2017 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, § 3°). Recebimento de
10 (dez)  parcelas de beneficio previdenciário após o óbito da titular,  ocorrido em 10/05/2014.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Saques indevidos referentes às competências
de  05/2014  a  02/2015,  que  causaram  prejuízo  à  autarquia  federal  no  valor  original  de  R$
6.674,36.  Benefício  recebido  mediante  a  utilização  de  cartão  magnético.  Inexistência  de
procurador  ou  representante  legal  cadastrado.  Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva.
Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha
investigatória  potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
Homologação do arquivamento.

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

050. Processo: 1.20.000.001093/2016-17 Voto: 4598/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art.  168-A).  Ausência  de recolhimento,  no prazo legal,  das contribuições em atraso do INSS,
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FGTS e PASEP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Pagamento integral  dos
valores devidos ao FGTS e PASEP, bem como o parcelamento dos débitos referentes ao INSS.
Aplicação do Enunciado nº 19 desta 2ª CCR. Cumpre observar, no entanto, a necessidade de
envio de ofício à Receita Federal do Brasil levando este arquivamento ao seu conhecimento e
solicitando  que,  na  hipótese  de,  posteriormente,  ocorrer  a  rescisão  do  parcelamento,  seja  o
Ministério Público Federal comunicado desse fato, para as providências pertinentes. 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.

051. Processo: 1.20.005.000110/2016-59 Voto: 4386/2017 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
noticiante relata que, apesar de ter sido demitido por justa causa injustamente, o Juiz Trabalhista
teria proferido sentença favorável à empresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Insurgência  do  representante  contra  o  mérito  da  sentença.  Decisão  contra  a  qual  cabe  a
interposição de recurso, pela parte interessada, no foro trabalhista, no caso de inconformismo.
Inexistência de indícios de fraude ou irregularidade na sentença proferida que possa configurar
prática 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

052. Processo: 1.23.000.002041/2015-75 Voto: 4541/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação na Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime contra o sistema financeiro nacional (Lei nº 7.492/86, art. 19). Financiamento do PRONAF "
FNO, em nome do denunciante, realizado por terceiros. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Fato ocorrido em 2004. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos de reclusão. Extinção
da punibilidade (CP,  art.  107,  IV).  Prescrição  da pretensão punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  III).
Homologação do arquivamento.

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

053. Processo: 1.23.001.000563/2015-22 Voto: 4532/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível ocorrência do crime contra a ordem tributária (Lei
nº 8.137/90, art. 1º, I). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências junto à
Receita Federal que informou que os fatos ocorridos no ano de 2007 se encontram fulminados
pelo instituto da decadência, com base no art. 173 do CTN, o que impossibilita a abertura de ação
fiscal  e,  consequentemente,  a eventual constituição de créditos tributários.  Crime de natureza
material.  Necessária  a  constituição  definitiva  do  crédito  tributário  como  condição  de
procedibilidade da persecução penal. Precedente STJ: "Segundo entendimento adotado por esta
Corte Superior de Justiça, os crimes de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação
indébita previdenciária,  por se tratarem de delitos de caráter material,  somente se configuram
após a constituição definitiva, no âmbito administrativo, das exações que são objeto das condutas
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(Precedentes)."  (RHC  42.824/SC,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  03/02/2014).
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.

054. Processo: 1.25.000.001355/2017-48 Voto: 4484/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de violação de correspondência (Lei nº 6.538/78, art. 40) praticado em
prejuízo de terceiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Objeto que teria sido
violado  no  âmbito  dos  Correios  durante  o  trânsito  até  o  destinatário,  com  a  subtração  da
mercadoria encaminhada. Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva pela inexistência
de suspeitos, ausência de testemunha ou pela falta de outros elementos técnicos formadores de
convicção  (fragmentos  papiloscópicos,  imagens,  vestígios  biológicos,  etc).  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

055. Processo: 1.25.000.001511/2017-71 Voto: 4297/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  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 a Universidade Federal do Paraná " UFPR. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  IV).  Caso  em que  a  noticiante  apenas  demonstra  seu  inconformismo  com  o
processo seletivo utilizado pela banca de validação criada pela instituição de ensino para deliberar
acerca  dos  fenótipos  dos  candidatos  que  se  autodeclararam  negros,  pardos  e  indígenas  no
momento da inscrição. Inexistência de critérios fixos para determinação do enquadramento racial.
Subjetividade do conceito "raça". Fatos relatados de forma resumida, vaga e genérica que não
apresenta  nenhuma  conduta  ilícita  em  concreto  a  ser  apurada.  Ausência  de  elementos
justificadores  do  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Declarações  baseadas  na  íntima
convicção do indivíduo. Atipicidade. Precedente da 2ª CCR: Processo nº 1.30.001.002362/2013-
63, 603ª Sessão de Revisão, de 18/08/2014, 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

056. Processo: 1.25.000.001560/2017-11 Voto: 4263/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime previsto no art. 40 da Lei n° 6.538/78. Violação de
objeto postal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Local incerto da efetiva prática
do crime, uma vez que a violação somente foi constatada em Curitiba, onde fica o Centro de
Tratamento Internacional dos Correios. Informações prestadas pela EBCT no sentido de que não
foram realizadas  imagens  dos  fatos.  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.
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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.

057. Processo: 1.25.000.002703/2015-32 Voto: 4301/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível cometimento do crime de lavagem de capitais (Lei
nº  9.613/98).  Relatórios de Inteligência Financeira do COAF que constataram movimentações
financeiras atípicas operadas pelos investigados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). O presente procedimento foi instaurado para que o Ministério Público Federal colaborasse
com o  Juízo  da  1ª  Vara  Cível  de Cascavel,  que  preside  a  falência  da  empresa  investigada,
encaminhando  eventuais  e  necessárias  informações  que  viesse  a  obter,  relacionadas  às
noticiadas operações financeiras suspeitas realizadas pela  empresa e outras pertencentes ao
mesmo  grupo  econômico.  A colaboração  efetuada  consistiu  na  remessa  de  cópia  de  outro
procedimento investigatório,  que havia sido instaurado a partir  de informações do COAF para
apurar  movimentações de recursos financeiros  considerados incompatíveis  com a capacidade
econômico-financeira das empresas. Diligências realizadas pelo Ministério Público Federal junto à
Receita  Federal.  Constituição  definitiva  dos  créditos  tributários  ocorrida  em  20/12/2016  e  a
inscrição em Dívida Ativa da União em 03/03/2017. No presente caso verifica-se que os processos
administrativos  fiscais,  lavrados  pela  Receita  Federal  a  partir  dos  fatos  objeto  do  presente
procedimento,  foram  diretamente  remetidos  à  Procuradoria  da  Fazenda  Nacional  para
ajuizamento de ação fiscal, tendo em vista que não houve constatação da prática de crimes e,
consequentemente, não foram formalizadas representações fiscais para fins penais. Objeto do
presente procedimento que já se exauriu, não havendo comunicações adicionais a serem feitas
ao juízo falimentar. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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: 1.26.000.000344/2017-11 Voto: 4339/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de injúria racial (CP, art. 140, §3°), praticado pela rede mundial de
computadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Enunciado n° 50 da 2ª CCR.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Desnecessidade  de  remessa  dos  autos  ao
Ministério Público Estadual, tendo em vista que o referido órgão já requisitou a instauração de
inquérito  policial  à  Delegacia  de  Crimes  Cibernéticos,  para  apuração  dos  mesmos  fatos.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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: 1.26.004.000365/2016-16 Voto: 4287/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP. art. 171, § 3°). Representação
do INSS dando conta da concessão e recebimento de 03 (três) salários-maternidade, em épocas
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distintas, supostamente irregulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência
de indícios que apontem a prática de crime. 1) Benefício recebido até 07/02/2003. Extinção da
punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).  Prescrição  da pretensão punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  III).  2)
Benefício concedido em decorrência de nascimento ocorrido no dia 05/10/2005, época em que a
investigada era segurada obrigatória do Regime Geral de Previdência Social e tinha direito ao
benefício. 3) Considerando toda a farta documentação que comprova o tempo de atividade rural e
que a investigada não teve outra fonte de renda no período compreendido entre 01.01.2009 e
13.04.2011, os requisitos para concessão do benefício previdenciário como segurada especial,
que exige uma carência de dez meses, aparentemente foram satisfeitos, não havendo 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

060. Processo: 1.27.002.000194/2017-81 Voto: 4400/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP. art. 171, § 3°). Comunicação de
que,  apesar  do  óbito  do  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 informações quanto a eventual recebimento de vantagem indevida, não havendo
comprovação de que tenha ocorrido qualquer saque na conta do falecido após o óbito. O agente
pagador do benefício devolveu os valores depositados na conta do titular. 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.

061. Processo: 1.27.002.000197/2017-14 Voto: 4488/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Benefício depositado irregularmente no período referente
às competências de 10/2003 a 05/2005, após a morte da segurada em 30/10/2003. Diligências
realizadas. Não houve saques após o óbito da beneficiária, somente o pagamento (depósito) em
conta bancária  vinculada para o recebimento do benefício.  Constatado o equívoco da própria
autarquia  previdenciária,  a  instituição  financeira  procedeu  a  devolução  integral  dos  valores
depositados indevidamente. Ausência de elementos mínimos de conduta ilícita. Homologação do
arquivamento.

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

062. Processo: 1.27.002.000221/2017-15 Voto: 4485/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Benefício depositado irregularmente no período referente
às competências de 12/2005 a 10/2006, após a morte da segurada em 31/12/2005. Diligências
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realizadas. Não houve saques após o óbito da beneficiária, somente o pagamento (depósito) em
conta bancária  vinculada para o recebimento do benefício.  Constatado o equívoco da própria
autarquia  previdenciária,  a  instituição  financeira  procedeu  a  devolução  integral  dos  valores
depositados indevidamente. Ausência de elementos mínimos de conduta ilícita. Homologação do
arquivamento.

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

063. Processo: 1.27.002.000223/2017-12 Voto: 4487/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 4 (quatro) parcelas de benefício
previdenciário, referentes às competências de 03/2007 a 06/2007, após a morte da segurada em
25/03/2007.  Restituição  parcial  dos  valores  depositados  pela  instituição  bancária.  Benefício
recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado(a) que não possuía 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°  26/20161  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.

064. Processo: 1.29.000.000942/2017-71 Voto: 4369/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).
Manifestante relata que a empresa em que trabalha não estaria repassando ao INSS os valores
que lhe são descontados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Analisados, pela
Polícia Federal, os documentos levados pela representante, constatou-se que houve equívoco por
parte desta, uma vez que a "documentação da empresa está praticamente em dia". 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

065. Processo: 1.29.000.001235/2017-00 Voto: 4367/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de desobediência (CP, art. 330). Depositário fiel que teria descumprido a
ordem judicial para apresentar bem que estava sob sua guarda. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Posterior  comunicação  do Juízo  representante  de que  o investigado  teria
cumprido a  ordem judicial,  objeto  da representação,  mediante  o  pagamento integral  do bem.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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
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Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

066. Processo: 1.29.003.000629/2016-21 Voto: 4380/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  dos  crimes  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art.168-A), de sonegação de contribuições previdenciárias (CP, art. 337-A), e
de falsificação de documento público (CP, art.  297, § 3º, II).  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Sentença trabalhista onde a reclamada reconheceu a admissão da reclamante
em data anterior  a  anotada em CTPS.  1)  Informações da Vara  do Trabalho dando conta do
pagamento das contribuições previdenciárias devidas. Extinção da punibilidade (Lei nº 10.684/03,
art. 9º, § 2º). 2) Quanto à falsa anotação em CTPS, o caso é de absorção do crime do art. 297, §
3º,  II,  pelo  crime do  art.  337-A,  ambos do Código  Penal,  já  que  a  conduta  foi  meio  para  a
consumação da sonegação da contribuição previdenciária. Essa posição, inclusive, encontra-se
em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 386863, Rel.  Min.
Sebastião Reis Júnior, 18/06/2015; Aresp 012926, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 13/08/2014;
Resp  1323867,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  06/05/2013;  EREsp  1154361/MG,  Rel.  Min.
Laurita Vaz, Terceira Seção, Dje 06/03/2014; HC 114.051/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma,
DJe  25/04/2011).  Em  caso  análogo  (Processo  nº  1.25.000.000894/2013-36),  o  Conselho
Institucional do MPF, reformando decisão proferida pela 2ª CCR, entendeu pela absorção do crime
previsto  no  art.  297,  §  4º,  do  Código  Penal  pelo  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A). 3) Homologação do arquivamento.

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

067. Processo: 1.30.001.000481/2017-13 Voto: 4482/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação de particular que narra fatos supostamente ilícitos. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Narrativa confusa que não apresenta elementos mínimos
da  efetiva  ocorrência  de  crimes.  Ausência  de  indícios  de  materialidade  delitiva  que  torna
injustificável o prosseguimento da investigação. 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  no  âmbito  deste  Colegiado,  remetendo-se  os  autos  à  PGR/PFDC -  DEBORAH
MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA para  análise,  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.

068. Processo: 1.30.005.000233/2017-24 Voto: 4545/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Determinação  judicial  para  restabelecimento  de  pensão.  Suposto  crime  de
desobediência (CP, art. 330) por parte do responsável pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas
do Comando da Aeronáutica - SDIP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a
configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de
funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer
previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o destinatário
da  ordem que  o  eventual  não  cumprimento  caracteriza  crime.  Enunciado  nº  61  da  2ª  CCR.
Precedentes: STF " HC 88.572, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62;
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STJ " HC 115.504/SP, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG), Sexta Turma,
DJe 09/02/2009; Apn 506/PA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/08/2008.
Requisitos não atendidos no caso. Previsão de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00.
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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

069. Processo: 1.30.007.000155/2017-48 Voto: 4337/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Notícia
teratológica.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Imputação  desprovida  de
verossimilhança, de diversos ilícitos fundados em alegações desconexas dirigidas de maneira
genérica  a  diversos  órgãos  públicos,  sem  qualquer  elemento  que  justifique  o  início  de  uma
investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

070. Processo: 1.31.002.000051/2017-46 Voto: 4283/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de contrabando (CP, art.  334-A, § 1º, inciso II).  Apreensão de
mercadorias na eminência de serem enviadas ao exterior. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Gêneros alimentícios, perecíveis, de pouco valor e quantidade. Ausência de elemento
subjetivo do tipo penal: mercadoria proibida. Conduta que se amolda ao crime de descaminho
(CP,  334).  Primariedade do agente.  Pena de  perdimento  dos  bens apreendidos.  Princípio  da
intervenção mínima 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

071. Processo: 1.34.029.000008/2017-71 Voto: 4353/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 1° da Lei n° 8.137/90. Suposta omissão
de bens às autoridades fazendárias, por parte de Prefeito Municipal. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Oficiada,  a  Receita  Federal,  após  a  realização  de
levantamento das informações disponíveis sobre o contribuinte investigado, sua esposa e filhos,
bem  como  demais  pessoas  físicas  e  jurídicas  que  puderam  ser  identificadas  a  partir  dos
elementos contidos nos documento analisados, concluiu que são baixos o interesse e a relevância
fiscal no presente caso, não se recomendando a abertura de procedimento fiscal, no presente
momento. Suposto crime que possui natureza material, cuja ocorrência depende da constituição
definitiva  do  crédito.  Ausência,  no  momento,  de  constituição  definitiva  do  crédito.  Súmula
Vinculante n° 24 do STF. Fato narrado que já foi noticiado à Receita Federal, que, caso instaure
eventual  procedimento administrativo  fiscal  posteriormente e  venha a lançar  definitivamente o
tributo, deverá enviar a RFFP ao Ministério Público Federal para dar início à 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
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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.

072. Processo: 1.34.043.000242/2017-10 Voto: 4332/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 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.

073. Processo: 1.35.000.000787/2017-95 Voto: 4596/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Suposto  descumprimento  de  ordem
judicial. Omissão no pagamento de R$ 220,00 para a realização de tomografia dentária da qual
necessitava a autora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O funcionário público
pode ser responsabilizado pelo crime de desobediência, desde que a ordem não seja dada por
seu  superior  hierárquico,  caso  em  que  apenas  seria  aplicável  uma  sanção  de  natureza
administrativa, e que tenha sido dirigida diretamente à autoridade do ente público responsável por
seu  atendimento.  Precedente  do  STJ:  REsp  1173226/RO,  Rel.  Ministro  Gilson  Dipp,  Quinta
Turma, DJe 04/04/2011. Para a configuração do crime de desobediência não basta apenas o
descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda
os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de natureza civil,  processual civil  ou
administrativa, e 2) advertir o destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza
crime. Enunciado nº 61 da 2ª CCR. Precedentes:  STF " HC 88.572, Rel.  Min.  Cezar Peluso,
Segunda  Turma,  DJ  08/09/2006,  p.  62;  STJ  "  HC  115.504/SP,  Rel.  Min.  Jane  Silva
(Desembargadora convocada do TJ/MG), Sexta Turma, DJe 09/02/2009; Apn 506/PA, Rel. Min.
Teori  Albino  Zavascki,  Corte  Especial,  DJe  28/08/2008.  Requisitos  não  atendidos  no  caso.
Cumprimento da decisão judicial. Homologação do arquivamento.

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

074. Processo: 1.35.000.002204/2016-80 Voto: 4262/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAGARTO-SE

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  dano (CP,  art.  163).  Pichação de prédio  de Universidade
Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 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.
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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.

Outras deliberações(Arquivamento)

075. Processo: 1.26.002.000130/2017-17 Voto: 4735/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157), praticado contra carteiro da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos " EBCT. Relato de que o carteiro teria sido assaltado durante a entrega das
encomendas, tendo sido subtraído apenas o relógio pessoal da vítima. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art.  62, IV). Ausência de dano ao patrimônio da empresa pública ou ao serviço
postal. Único bem objeto do roubo foi o relógio pessoal da vítima, não ocorrendo qualquer ofensa
aos bens dos Correios. O fato da vítima ser empregada pública federal não atrai, por si só, a
competência da Justiça Federal. Fatos que não se relacionaram ao exercício da função. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal.  Precedente da 2ª CCR (IPL n° 00185/2016, Voto n° 3406/2017, julgado na
Sessão  nº  677,  de  15/05/2017,  unânime).  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 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

076. Processo: JF-AL-0002400-08.2016.4.05.8000-
APP

Voto: 4360/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
ALAGOAS

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

Ementa: AÇÃO PENAL INSTAURADA NO JUÍZO ESTADUAL PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. LAUDO PERICIAL INDICANDO SER A ARMA APREENDIDA DE
ORIGEM  ESTRANGEIRA.  REMESSA  DO  FEITO  À  JUSTIÇA  FEDERAL  EM  RAZÃO  DA
CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE CONTRABANDO. MPF: AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE
JUSTIFIQUEM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, PRÁTICA DO CRIME DISPOSTO NO
ART. 17 DA LEI Nº 10.826/2003. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28. CRIME DE
CONTRABANDO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Ação  Penal  em
desfavor de H. R. DE O. em razão de ter ele sido flagrado, no dia 16/03/2012, por volta das
10h30, na posse de uma submetralhadora 9mm, marca Bereta Luger, além de 52 (cinquenta e
duas)  munições  intactas,  calibre  9mm,  nas  dependências  de  loja,  no  centro  da  cidade  de
Maceió/AL,  onde  desenvolvia  sua  atividade  comercial  de  venda  e  conserto  de  aparelhos  de
telefone celular. 2. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia pelos fatos que a seu sentir
configuravam  a  prática  do  delito  tipificado  no  artigo  16  da  Lei  nº  10.826/2003  (Estatuto  do
Desarmamento). Após o recebimento da denúncia e instrução processual penal desenvolvida na
4ª Vara da Justiça Comum Estadual de Alagoas, o órgão ministerial entendeu que os fatos, com o
acréscimo  da  alegação  do  réu  no  sentido  de  que  tinha  a  posse  da  arma  com o  intuito  de
comercializá-la, na verdade, seriam capitulados como contrabando (art. 334, §1º, c, do Código
Penal, na redação anterior à lei n 13.008/2014), razão pela qual opôs exceção de incompetência,
devidamente acolhida pelo juízo, o que motivou a remessa dos autos à Justiça Federal.  3. O
Procurador da República oficiante, por sua vez, manifestou-se no sentido de não haver nos autos
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elementos que justifiquem a competência da Justiça Federal  para processar e julgar os fatos
noticiados,  sob  o  argumento  de  que:  "o  exercício  da  atividade  comercial  e  a  finalidade  de
comercialização da arma, circunstâncias levadas em consideração pelo promotor de justiça e pelo
juiz estadual para entender pela capitulação dos fatos como contrabando, na realidade implicam
na tipificação dos fatos como o ilícito previsto no artigo 17 da Lei nº 10.826/2003 (comércio ilegal
de arma de fogo)". Pugnou, assim, pela retorno do feito à Justiça Estadual (fls. 309/311). 4. O
Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Alagoas discordou do órgão ministerial por
entender que no caso resta caracterizado o delito de contrabando, previsto no art. 334, §1º, c, do
Código Penal,  com redação anterior à Lei  13.008/2014. Rejeitado o retorno do feito à Justiça
Estadual, os autos foram remetidos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do
art.  28  do  CPP.  5.  Assiste  razão  ao  Magistrado  Federal  de  primeiro  grau.  6.  Extrai-se  dos
presentes autos, que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Estadual em 23/08/2012,
sendo  recebida  em  06/09/2012,  somente  em 26/09/2014  veio  aos  autos  Laudo  Pericial  que
atestou a origem italiana da arma apreendida e apenas em 15/10/2014 foi certificada a ausência
de  registro  do  objeto.  Assim,  tanto  a  falta  de  registro,  como  a  origem estrangeira  da  arma,
acrescidas da alegação do réu de tinha a arma com o objetivo de comerciá-la, surgiram no curso
da instrução criminal, pelo que se verifica circunstância a ser objeto de aditamento da denúncia
(mutatio  libelli)  para  reconhecimento  da  competência  da  Justiça  Federal.  7.  Nesse  contexto,
verifica-se que o Procurador da República oficiante, ao se manifestar no sentido de não haver nos
autos elementos que justifiquem a competência da Justiça Federal para processar e julgar os
fatos noticiados, não considerou tais ocorrências (que implicam a subsunção da conduta do réu
ao  delito  de  previsto  no  art.  334,  §1º,  c,  do  Código  Penal,  com  redação  anterior  à  Lei
13.008/2014), apenas se referindo à finalidade de comercialização da arma.  8. Competência da
Justiça Federal. 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 os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

077. Processo: JF/PR/CUR-AP-5010354-
06.2017.4.04.7000 - Eletrônico 

Voto: 4748/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: AÇÃO PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. CP, ART. 334-A, § 1º, IV. MPF: DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAIS
IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO DA 12ª VARA FEDERAL DE
CURITIBA/PR. CPP, ART. 28 C/C ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR. CONEXÃO EVIDENCIADA.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia
pela  prática,  em  tese,  do  crime  previsto  no  art.  334-A,  §  1º,  inc.  IV,  do  Código  Penal,  em
decorrência  da  apreensão  de  500.000  maços  de  cigarro  de  procedência  estrangeira,
correspondente ao valor total de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), sendo o
montante de R$ 1.492.500,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos reais)
relativo  a  evasão  de  tributos.  2.  Em conjunto  com a  denúncia,  a  Procuradora  da  República
oficiante requereu o declínio de competência em favor da Justiça Estadual para apuração de
eventual prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 311, ambos do Código Penal, tendo em vista
a constatação, por meio de laudos periciais, de indícios de adulteração em sinais de identificação,
placas  e  chassis  dos  veículos  apreendidos,  utilizados  para  o  transporte  dos  cigarros
contrabandeados.  3.  O  Juízo  da  12ª  Vara  Federal  de  Curitiba/PR  discordou  da  promoção
ministerial, ressaltando a existência de conexão entre os crimes de contrabando, receptação e
adulteração de sinais identificadores dos veículos. 4. Extrai-se dos autos, inclusive da narrativa
constante da peça acusatória, a conexão existente entre os crimes de contrabando, de receptação
e de adulteração de sinais identificadores dos veículos, tendo a Justiça Federal competência para
processar e julgar o feito, com fundamento no quanto disposto no art. 109, IV, da Carta Magna e
na Súmula nº 122 do STJ. 5. Ao que se tem, os delitos de receptação e de adulteração de sinal
identificador  dos  veículos  estão  diretamente  relacionados  à  suposta  prática  do  crime  de
contrabando,  tendo  sido  possivelmente  praticados  com  o  intuito  de  facilitar  ou  assegurar  a
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realização deste. Portanto, a situação é de conexão entre aqueles delitos e o contrabando, esse
último de competência federal,  a amparar a vis attractiva.  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.

078. Processo: JF/UDI-0005756-66.2017.4.01.3803-
INQ

Voto: 4613/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UBERLÂNDIA/MG

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

079. Processo: JF/CE-0000917-94.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 4322/2017 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 agente
terceirizado  dos  Correios,  ocorrido  em  maio/2014,  em  Aldeota,  Fortaleza/CE.  Subtração  de
encomendas e de um pneu reserva de do veículo pertencente à empresa pública federal. 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 ilícita. 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.

080. Processo: JF/CE-0012169-36.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 4509/2017 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 dos crimes previstos nos arts. 171, § 3º,
e  297  do  Código  Penal.  Suposta  obtenção  fraudulenta  de  benefícios  de  aposentadoria  de
segurados especiais por parte de pescadores de Aquiraz/CE. Promoção de arquivamento fundada
na insuficiência de elementos de prova quanto à autoria e à materialidade do delito. 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.  Conclusão ministerial  no sentido de não ser cabível  afirmar a ocorrência de fraude na
concessão  dos  benefícios  previdenciários  apenas  com base  na  fragilidade  da  documentação
apresentada pelos segurados, mesmo porque alguns benefícios chegaram a ser concedidos pela
via  judicial.  Apreensão  de  documentos  que  se  revelaram  comuns  na  preparação  e
acompanhamento de pedidos de concessão de benefícios junto a agências da Previdência Social,
não permitindo a efetiva identificação de possíveis fraudes. Insuficiência de elementos probatórios
para  oferecimento  de  denúncia.  Ausência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea.
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.

081. Processo: JF/RR-0001522-14.2017.4.01.4200-
PROCINVMP

Voto: 4612/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE RORAIMA
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  declarações  prestadas  por  cidadã  residente  em  Boa
Vista/RR para apurar possível compartilhamento, por meio de redes sociais, de arquivos contendo
pornografia  infantil.  ECA,  art.  241-A.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências realizadas pela Polícia Federal nas páginas referidas pela noticiante não indicaram a
presença de pornografia infantil. Ausência de indícios mínimos 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.

082. Processo: JFRS/SLI-5000912-
86.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4741/2017 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$ 4.085,60 (quatro mil, oitenta e cinco reais e sessenta
centavos) em poder do investigado, realizada pela Receita Federal do Brasil durante abordagem
ocorrida  na  região  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$ 2.042,80 (dois mil, quarenta e dois reais e oitenta
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  dois  outros
procedimentos  administrativos  fiscais  (11070.720136/2015-17  e  11007.720588/2016-43)  em
virtude da prática de infrações da mesma natureza nos últimos cinco anos. 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.

083. Processo: JFRS/SLI-5001279-
13.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4738/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO DE DESCAMINHO. CP, ART.
334. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C
LC Nº 75/93, ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Criminal instaurada para
apurar  suposta  prática  do  crime  de  descaminho,  previsto  no  art.  334  do  CP,  em virtude  da
apreensão de mercadorias avaliadas em R$ 2.176,78 (dois mil, cento e setenta e seis reais e
setenta  e  oito  centavos)  em poder  da  investigada,  realizada  pela  Receita  Federal  do  Brasil
durante  abordagem  ocorrida  na  região  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$ 1.088,39 (um mil, oitenta e oito
reais e trinta 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
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princípio da insignificância ante a reiteração da conduta delitiva. 4. Notícia de que a investigada
possui  outro  procedimento  administrativo  (11075.721637/2014-90)  em  virtude  da  prática  de
infração da mesma natureza nos últimos cinco anos.  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.

084. Processo: JFRS/SLI-5001284-
35.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4743/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 334), em
virtude da apreensão de mercadorias avaliadas em R$ 542,78 (quinhentos e quarenta e dois reais
e setenta e oito centavos) em poder do investigado, efetuada pela Receita Federal do Brasil no
Km 564 da BR-158, em Santana do Livramento/RS, durante abordagem realizada em 17/05/2016.
Promoção de arquivamento fundada na aplicação do princípio da insignificância. Discordância do
Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62,
IV, da LC nº 75/93. Tributos iludidos correspondente à quantia de R$ 271,39 (duzentos e setenta e
um reais e trinta e nove centavos). Investigado que possui apenas um registro de conduta análoga
que remonta ao ano de 2007, o que, excepcionalmente, no caso, autoriza a incidência do princípio
da insignificância. Observância do parâmetro estabelecido pelo art. 20, caput, da Lei nº 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.

085. Processo: JFRS/SLI-5001384-
87.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4747/2017 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: INQUÉRITO POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  ARMA DE PRESSÃO,  MIRA TELESCÓPICA 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.  TESE DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  ARQUIVAMENTO INADEQUADO.  DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Trata-se de
Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 334-A do CP,
tendo em vista a apreensão pela Polícia Rodoviária Federal de 2 (duas) armas de pressão, 1
(uma) mira telescópica, 5 (cinco) unidades com 200 peças de munição (chumbinho) para arma de
pressão e 4  (quatro)  unidades com 100 peças de munição  para  arma de pressão,  todas de
procedência  estrangeira,  que  foram introduzidas  no território  nacional  pelos investigados sem
documentação comprobatória de sua regular importação. 2. A Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito tanto em razão da incidência do princípio da insignificância
quanto em virtude da existência de dúvidas sobre a existência de proibição de importação pelo
Exército Brasileiro. 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS 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 à proibição relativa,  de modo que, quando executada de forma clandestina,  sem
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observância do mencionado regulamento, o agente pratica o delito de contrabando. 5. No caso,
houve  a  importação  clandestina  de  armas  de  pressão,  mira  telescópica  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 (JFRS/SLI-5001655-67.2015.4.04.7106, 676ª Sessão de
Revisão, de 24/04/2017, unânime). 7. Designação de outro membro para dar prosseguimento à
persecução penal.

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

086. Processo: JFRS/SLI-5001423-
84.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4740/2017 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$ 1.147,96 (um mil, cento e quarenta e sete reais e
noventa  e  seis  centavos)  em poder  do  investigado,  realizada  pela  Receita  Federal  do  Brasil
durante abordagem ocorrida na região de Rosário do Sul/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$ 971,32 (novecentos e setenta e um reais e
trinta e dois centavos). 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS discordou das
razões  expendidas  pelo  órgão  ministerial  por  entender,  no  caso,  inaplicável  o  princípio  da
insignificância ante a reiteração da conduta delitiva. 4. Notícia de que o investigado possui outro
procedimento administrativo (12457.725276/2015-18) em virtude da prática de infração da mesma
natureza  nos  últimos  cinco  anos.  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.

087. Processo: JFRS/SLI-5001444-
60.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4742/2017 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$10.282,58 (dez mil, duzentos e oitenta e dois reais e
cinquenta e oito centavos) em poder do investigado, realizada pela Receita Federal  do Brasil
durante  abordagem ocorrida  em Rosário  do  Sul/RS.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando que o
valor dos tributos iludidos corresponde a R$ 9.762,02 (nove mil, setecentos e sessenta e dois
reais e dois centavos). 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS discordou das
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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 três
outros  procedimentos  administrativos  fiscais  (10715.725926/2014-12,  11975.720497/2016-51  e
11060.723010/2016-02) em virtude da prática de infrações da mesma natureza nos últimos cinco
anos. Circunstância penalmente relevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6.
Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

088. Processo: JF-SS-0000062-42.2013.4.05.8202-
INQ

Voto: 4534/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM 
SOUSA/PB

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos nos arts. 19 e 20 da
Lei nº 7.492/86. Suposta obtenção fraudulenta de financiamento custeado com recursos oriundos
do  PRONAF  (Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Notícia de que a investigada obteve financiamento
(nota de crédito rural) no ano de 2007 para aquisição de 9 (nove) matrizes bovinas. Diligências
realizadas  com o  intuito  de  atestar  a  ocorrência  de  ilícito.  Fragilidade  dos  indícios  colhidos.
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.

089. Processo: TRE/RJ-20-0000257-
37.2013.6.19.0000

Voto: 4515/2017 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 
TRE/RJ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de suposta ocorrência de propaganda eleitoral
ilícita por parte do atual Prefeito do município de Nova Iguaçu/RJ, realizada durante as eleições
de 2012.  Divulgação  de  material  de  propaganda inverídico.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Oitiva do investigado, que declarou não ter divulgado qualquer informe a
respeito  de  seus  adversários,  bem como afirmou  que  referida  propaganda  ilícita  não  teve  a
participação de pessoa integrante de sua campanha. Informação da gráfica, que possui o mesmo
CNPJ  impresso  nos  folhetos  de  propaganda,  de  não  ter  confeccionado  o  aludido  material.
Carência de elementos de prova que possam demonstrar, de modo inequívoco, a sua autoria.
Ausência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

090. Processo: 1.29.000.001528/2017-89 Voto: 4537/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

091. Processo: 1.29.000.000620/2017-21 Voto: 4536/2017 Origem: PROCURADORIA DA 

34/192



Ata da 680ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00204950/2017

REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

092. Processo: SRPF-AP-00228/2017-INQ Voto: 4516/2017 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 moeda falsa por suspeito que
teria se utilizado de ao menos duas cédulas falsas de R$ 50,00 para realizar compras no comércio
local.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33).  Exame pericial  atestando que  a
contrafação é grosseira. Crime de estelionato configurado. Incidência da Súmula nº 73 do STJ.
Competência da Justiça Estadual. 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.

093. Processo: 1.11.000.000538/2017-31 Voto: 4307/2017 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  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  se  relata  supostas  irregularidades  ocorridas  no  âmbito  de
determinado sindicado no Estado de Alagoas, tais como: a ausência de transparência nas consta
do sindicado, o desaparecimento de R$ 16.000,00 dos cofres da tesouraria, de oito câmeras de
segurança e de uma CPU que continha todos os registros contábeis.  Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prática de delito em detrimento do patrimônio
do sindicato.  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.

094. Processo: 1.14.003.000077/2017-65 Voto: 4295/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  oriundo  da  ANVISA para  apurar  suposta
comercialização irregular  de produtos,  fracionamento indevido de fármacos e manutenção em
estoque  de  medicamentos  sujeitos  a  controle  especial  por  parte  de  empresa  localizada  no
município de Barreiras/BA. CP, art. 273, § 1º-B, I. 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
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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;  NF  nº
1.34.015.000046/2015-11,  620ª  Sessão  de  Revisão,  11/5/2015,  unânime.  Homologação  do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

095. Processo: 1.16.000.001162/2017-04 Voto: 4442/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do DENATRAN, encaminhando cópia de ofício
endereçada àquele órgão por um laboratório com unidade na cidade de Lins/SP, no qual comunica
o uso de laudos fraudulentos perante o DETRAN do Estado da Bahia e o CIRETRAN de São
José/SC.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº  32).  Possível  uso de documentos
falsos perante órgãos estaduais. 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.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

096. Processo: 1.19.000.000809/2017-61 Voto: 4511/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar suposta prática do crime de furto mediante fraude perpetrada por meio de
conta-corrente mantida em agência do Banco do Brasil na cidade de Curitiba/PR. CP, 155, § 4º, II.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Valores  posteriormente  repostos  pela
instituição  bancária.  Ação  delitiva  praticada  em detrimento  de  sociedade  de  economia  mista.
Súmula nº 42 do STJ. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

097. Processo: 1.22.000.001422/2017-36 Voto: 4289/2017 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 apresentada em Sala de Atendimento
ao  Cidadão,  na  qual  se  relata  que  determinadas  empresas  estariam  formando  um  grupo
econômico com o objetivo de não pagar credores, assim como a eventual utilização de pessoas
interpostas para compor o quadro social dessas empresas. 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
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Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

098. Processo: 1.22.000.004270/2016-42 Voto: 4443/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática dos crimes de apropriação indébita e de
estelionato por suposto desvio de contribuições sindicais pertencentes a entidade representativa
de servidores públicos. CP, arts. 168 e 171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32).
Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou suas entidades. Eventual
prejuízo  a  interesses  de  particulares.  Súmula  nº  222  do  STJ.  Precedente  do  STJ  (CC  nº
136.611/SP, Terceira Seção, DJ: 29/9/2015). Ausência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

099. Processo: 1.23.000.002901/2016-51 Voto: 4512/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata suposta ocorrência de invasão de terras localizadas no município de
Marituba/PA,  ameaças  e  ofensas  ao  pai  da  noticiante.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32). Narrativa que não evidencia lesão direta a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades.  Inexistência 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.

100. Processo: 1.25.016.000075/2016-62 Voto: 4508/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação ofertada perante a Sala
de Atendimento ao Cidadão, na qual se relata irregularidade na contratação de financiamento para
compra de veículo. Lei nº 7492/86, art. 19. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32).
Representante de concessionária de veículos que teria obtido para si vantagem ilícita, induzindo o
comprador em erro, mediante fraude, haja vista supostamente tê-lo ludibriado a assinar contrato e
notas promissórias em branco para depois preencher os documentos com valores acima do que
aqueles efetivamente ajustados. Possível prática do crime de estelionato. 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.

101. Processo: 1.30.001.001376/2017-93 Voto: 4303/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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.

102. Processo: 1.30.001.001982/2017-17 Voto: 4261/2017 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 penal apresentada pela Receita Federal,
noticiando possível falsificação de ato de reconhecimento de firma para arquivar documento que
alterava o quadro societário de uma empresa privada na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Caracterização, em
tese, do crime descrito no art.  296,  II,  do CP. 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.

103. Processo: 1.30.001.005578/2016-23 Voto: 4626/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  a  partir  de  Relatório  de Inteligência  Financeira  encaminhado pelo
COAF,  versando sobre a  possível  prática dos crimes de associação criminosa (CP,  art.  288),
corrupção ativa (CP, art. 317), cambismo (Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX) e lavagem de dinheiro (Lei nº
9.613/98,  art.  1º,  caput),  envolvendo pessoas físicas e  empresas de serviço de bilhetagem e
acomodações para eventos promovidos pela FIFA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Descrição de fatos que não apontam indícios de cometimento de delitos cuja
persecução é de atribuição federal.  Informações que guardam relação com outro Relatório de
Inteligência  Financeira,  que  deu  ensejo  à  Operação  Jules  Rimet,  deflagrada  pelo  Ministério
Público e Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e
interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de
legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual. Remessa dos autos à 5ª CCR
para exame de matéria de sua atribuição.

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

104. Processo: 1.31.000.000538/2017-49 Voto: 4766/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta divulgação de produtos sem registro na ANVISA
por empresa sediada em Porto Velho/RO. 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.

105. Processo: 1.32.000.000438/2017-85 Voto: 4296/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar relato de que estaria havendo, por parte do vizinho do
representante, a apropriação de aproximadamente 400 hectares de terra, situada na localidade de
Mucajaí/RR.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).  Questões  de
interesse local. Terra pertencente ao Estado de Roraima. Inexistência de ofensa 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.

106. Processo: 1.33.005.000832/2016-55 Voto: 4346/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOINVILLE-SC

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  instaurado  a  partir  de  representação  formulada  pela  Secretaria
Municipal de Saúde de Joinville, noticiando a ocorrência de dois casos de médicos plantonistas
que supostamente fizeram uso de atestados médicos falsos para deixar de comparecer ao plantão
a que estavam escalados em unidades de saúde de pronto atendimento do município de Joinville.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).  Possível  crime  de  uso  de
documento falso (CP, art. 304) praticado por profissionais de saúde, que são servidores públicos
municipais, mediante a apresentação de atestados médicos supostamente falsos à Administração
Pública Municipal. Narrativa que não aponta qualquer infração penal em prejuízo a bens, serviços
ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

107. Processo: 1.34.001.008379/2016-28 Voto: 4615/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  para  apurar  suposta  divulgação  de  anestésicos  odontológicos  por
empresa estabelecida no município de Barueri/SP, com registro caduco na ANVISA. CP, art. 273,
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§ 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.

108. Processo: 1.34.003.000224/2017-12 Voto: 4628/2017 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  relato  de  suposta  existência  de  cartel  na  venda  de
combustíveis no município de Bauru/SP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª  CCR).  Representação  desprovida  de  elementos  consistentes  acerca  da  prática  de  cartel.
Eventual caracterização de crime contra as relações de consumo. Inexistência, até o momento, de
lesão 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.

109. Processo: 1.34.029.000044/2017-34 Voto: 4308/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARATING/CRUZEIRO

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

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

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

Outras deliberações(Declínio)

110. Processo: 1.00.000.008992/2017-14 Voto: 4543/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de cópia da NF nº 1.30.001.001606/2017-14, que tem por
objeto a apuração de possíveis fraudes a execuções em curso perante a Justiça Federal e a

40/192



Ata da 680ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00204950/2017

Justiça  do  Trabalho,  bem  como  de  atos  tendentes  à  ocultação  de  patrimônio  por  parte  do
executado. 1) Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Encaminhamento de cópia da
manifestação ministerial à Receita Federal do Brasil para realização de ação fiscal em desfavor do
investigado. Requisição de instauração de inquérito policial para apuração de suposta prática do
crime de fraude à execução em curso perante Varas do Trabalho do Rio de Janeiro. Homologação
do arquivamento. 2) Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Notícia de fraude a
execuções fiscais promovidas no âmbito da Justiça Federal. Apuração dos fatos a cargo da PRM
de Volta Redonda/RJ, PRM de Itajaí/SC e PR/SP. Enunciado nº 25. Relativamente a execuções
promovidas pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas do Rio de Janeiro e
pelo Município do Rio de Janeiro, não se vislumbrou lesão direta a bens, serviços ou interesse da
União  ou  de  suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição do MPF para persecução. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

111. Processo: 1.25.006.000337/2017-99 Voto: 4510/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, relatando, em síntese, (a) invasão do terreno do antigo aeroporto de Maringá/PR por
pessoas que praticam paraglider e aeromodelismo nos finais de semana, (b) quebra do cadeado
do portão do terreno e retirada da placa que proibia a entrada e (c) desobediência à proibição da
prática das referidas atividades. 1) Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo
informações do próprio noticiante, "o terreno foi invadido por pessoas que praticam paraglider e
aeromodelismo todo final  de semana",  restando inconteste a ausência da intenção de ocupar
terras de propriedade da União. Pessoas indeterminadas que, nos finais de semana, acessam a
área apenas para a prática de atividades esportivas, sem qualquer intenção de se apropriarem do
terreno do antigo aeroporto. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento. 2) Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Quebra do cadeado do portão do terreno e retirada
da placa que proibia a entrada no local. Ausência de indícios de que referidos bens seriam de
propriedade da  União,  tanto  que  a detentora  da chave  do  cadeado do  portão  era  a  Guarda
Municipal.  Proibição  da  prática  das  atividades  de  paraglider  e  aeromodelismo  imposta  pelo
município de Maringá/PR. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União.
Carência  de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

112. Processo: 1.33.007.000114/2017-40 Voto: 4440/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão,  na qual  se relata  que a Prefeitura  Municipal  de Tubarão deixou de
efetuar depósitos referentes a 10 (dez) meses de FGTS na conta de servidor público municipal, no
ano de 2012. Promoção de declínio de atribuições que se recebe como arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). A mera ausência de depósitos a título de FGTS não configura crime, pois
os  valores  não  são  descontados  dos  empregados,  mas  suportados  exclusivamente  pelo
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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".
Homologação do arquivamento.

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

Homologação de Arquivamento

113. Processo: DPF/CZS/AC-00199/2013-INQ Voto: 4415/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  notícia  de  irregularidades  no  cadastramento  de
pescadores para recebimento do seguro-defeso no município de Envira/AM. CP, arts. 171, § 3º, e
299. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conclusão do Procurador da República
oficiante  no  sentido  de  que  os  elementos  de  prova  reunidos  no  apuratório  não  se  mostram
suficientes para deflagração de ação penal. Oitiva de envolvidos limitada a acusações verbais
entre pessoas que declaradamente mantêm relação de inimizade, não tendo o próprio noticiante
indicado  outros  eventuais  beneficiários  da  fraude.  Produção  de  provas  documentais  e
testemunhais prejudicada pelo decurso do tempo. Fatos ocorridos entre os anos de 2008 e 2012.
Carência de elementos de prova quanto à 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

114. Processo: DPF/DF-0362/2015-INQ Voto: 4382/2017 Origem: GABPR16-MRB - 
MICHELE RANGEL DE BARROS 
VOLLSTEDT BASTOS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato. Utilização de
documentos falsos para abertura de conta poupança e obtenção de empréstimo consignado na
instituição financeira Caixa Econômica Federal. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC n.
75/93, art. 62-IV). A identificação da autoria do crime remanesceu incerta, inexistindo elementos
informativos  que  possam  resultar  na  sua  responsabilização.  O  autor  do  crime  fez  uso  de
documentos falsos para realizar a abertura da conta, através de terminal de atendimento e, logo
após,  o  valor  foi  integralmente  sacado  em  espécie.  Modalidade  de  retirada  que  impede  a
identificação do beneficiário da prática delitiva. Inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva
e de diligências capazes de modificar o panorama probatório. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

115. Processo: DPF/SGO-00208/2014-INQ Voto: 4414/2017 Origem: SJUR/PRM-PE - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato contra o INSS.
Recebimento indevido de pensão por morte, no período de 09/1986 a 08/2008. CP, art. 171, § 3º.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Existência de dois benefícios vinculados
ao nome de segurada que hoje conta com quase 100 (cem) anos de idade e reside na cidade de
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Exu/PE.  Pensão  por  morte  sacada  em  São  José  do  Rio  Preto/SP.  Notícia  de  que  os
procedimentos  concessório  e  de  abertura  de  conta  não  foram  localizados,  restando
impossibilitada a verificação da documentação, a fim de identificar o responsável pelos saques.
Parcelas do benefício pagas por cartão magnético, inviabilizando a quebra de sigilo bancário ou a
obtenção de imagens das câmeras de segurança. Ausência de indícios concretos que possam
levar à identificação e localização do eventual autor do ilícito. Homologação do arquivamento.

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

116. Processo: DPF-UDI-00335/2017-INQ Voto: 4767/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de interdição da rodovia 385, na altura do Km 613,
em Uberlândia/MG por diversas pessoas que atearam fogo em pneus e galhos de árvores no
local. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação de que se tratou de uma
interdição durante curto período de tempo para fins de manifestação pacífica. Populares que após
a realização do ato auxiliaram na limpeza da via. Danos não relatados. 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.

117. Processo: JF-SJR-3409.20.16.000472-9-INQ Voto: 4518/2017 Origem: GABPRM2-ECLM - 
ELEOVAN CESAR LIMA 
MASCARENHAS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir expediente do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São José do
Rio  Preto/SP  para  apurar  possível  prática  de  crime  de  falso  testemunho  nos  autos  de
reclamatória. CP, art. 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato confirmado
pela testemunha do reclamado em sede policial, esclarecendo que o horário de 7h às 17h é o
padrão, sendo que na fazenda em que laborava a reclamante as atividades encerravam-se às
16h,  pois  existiam muitas  trabalhadoras que eram mães e precisavam buscar  seus filhos  na
creche.  Discrepância  verificada  entre  os  depoimentos  das  testemunhas  do  reclamante  e  da
reclamada, insuficiente, contudo, para caracterizar o falso testemunho. Ausência de indícios claros
de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

118. Processo: SR/DPF/PI-00424/2016-IPL Voto: 4273/2017 Origem: GABPRM1-LDCF - LUCAS
DANIEL CHAVES DE FREITAS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência do crime de furto. CP, art. 155, §4º.
Relato de um Policial Rodoviário Federal de que, em 22/05/2016, teve furtado de seu veículo uma
mochila  com:  documentos;  uma  pistola  (Calibe  40,  modelo  PT-100,  marca  Taurus)  e  três
carregadores municiados com 10 projéteis cada " pertencentes ao acervo da Polícia Rodoviária
Federal; várias folhas de cheques e um HD particular. 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
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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.

119. Processo: SRPF-AP-00062/2016-INQ Voto: 4544/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 
JOAQUIM CABRAL DA COSTA 
NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de estelionato e extorsão.
Relato de que o proprietário da empresa contratada em 2015 pela Associação dos Servidores da
Polícia Federal no Amapá (ASPF/AP) para angariar recursos destinados ao custeio de despesas
da delegação dos servidores no XIII  Jogos Nacionais de Integração dos Servidores da Polícia
Federal  teria  ameaçado  e  coagido  empresários  para  que  realizassem doações  de  valores  à
entidade. Homologação do arquivamento parcial quanto aos crimes descritos nos arts. 158 e 171
do Código Penal. Prosseguimento do apuratório em relação às notícias de que o proprietário da
empresa contratada apresentava-se como servidor da Polícia Federal no momento da captação
dos patrocínios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências realizadas.
Depoimentos que não comprovaram a materialidade do ilícito. Constatação de que o investigado,
na condição de representante legal da empresa contratada pela associação dos servidores, não
se apresentou como policial federal, limitando-se a esclarecer aos possíveis patrocinadores que
os recursos estavam sendo arrecadados em prol  de agentes públicos, conduta justificada por
contrato celebrado entre as partes. Atuação que eventualmente acarretaria prejuízos apenas à
associação dos servidores, entidade de natureza privada. Ausência de interesse público no ajuste
referido.  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.

120. Processo: SRPF-AP-00074/2017-INQ Voto: 4291/2017 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 referente a benefício previdenciários, após o óbito do titular, no período
de 07/2014 a 02/2016. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato
ocorrido  até  02/2016  e  noticiado  pela  autarquia  somente  em  11/2016,  o  que  prejudicou  as
investigações. Conforme relatório do INSS e do próprio Procurador da República oficiante, "não foi
possível  obter  imagens  de  qualquer  suspeito  efetuando  os  saques,  bem  como  não  houve
renovação de senha e não há procurador ou representante cadastrado". Ausência de indícios de
autoria delitiva ou de linha investigativa potencialmente idônea. 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.

121. Processo: SRPF-AP-00140/2017-INQ Voto: 4347/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 
JOAQUIM CABRAL DA COSTA 
NETO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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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 11/2005 a 05/2006. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Hipótese  em que  a  autarquia  previdenciária  não  logrou  identificar  o  recebedor  do  benefício.
Ausência  de  informações acerca  de  representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa do
grupo familiar para 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.

122. Processo: SRPF-AP-00522/2016-INQ Voto: 4300/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 
JOAQUIM CABRAL DA COSTA 
NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível pratica dos crimes previstos nos arts. 297 e
304  do  CP.  Apreensão  pela  Polícia  Rodoviária  Federal,  durante  a  realização  de  abordagens
rotineiras,  de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo " CRLV supostamente falso.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Laudo  de  Perícia  Criminal  Federal  que
constatou ser autêntico o CRLV em questão. Crime não caracterizado. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

123. Processo: 1.11.000.000563/2017-15 Voto: 4436/2017 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 oriundo do Juízo da 14ª Vara Federal de Alagoas
para apurar possível prática do crime de estelionato. Postulação em juízo de seguro defeso 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  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.

124. Processo: 1.11.001.000192/2017-61 Voto: 4616/2017 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 expediente  do Juízo da 10ª  Vara Federal  de Alagoas,
encaminhando cópia de sentença na qual se constatou possíveis inconsistências na comprovação
de atividade rural. Suposta prática do crime de estelionato majorado. CP, art. 171, § 3º. Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informações  da  autarquia  previdenciária
demonstrando vínculos de trabalho da investigada, não havendo dados contrários à alegação de
que exercia atividade campestre. Inspeção judicial que teria encontrado o marido da autora "com
as mãos lisas e sobrepeso". Situação justificada por tratamento de saúde, que o manteve fora do

45/192



Ata da 680ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00204950/2017

roçado. Ausência de indícios de prática 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.

125. Processo: 1.12.000.000639/2017-75 Voto: 4768/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência de furto a partir de relato de subtração
de  numerário  de  conta  mantida  na  Caixa  Econômica  Federal.  CP,  art.  155.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a instituição bancária informou que, à época
do fato, houve equívoco por parte de determinados clientes, inclusive a própria representante, que
não  identificaram  no  seu  extrato  bancário  a  qual  salária  pertencia  o  crédito  disponível.
Constatação de que o mês da disponibilidade,  muitas vezes,  não corresponde ao salário  do
respectivo mês que foi creditado na conta do trabalhador. 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.

126. Processo: 1.13.000.001012/2017-02 Voto: 4324/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de expediente oriundo do Ministério Público do Estado do
Amazonas, versando sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes e perturbação do sossego
em conjunto habitacional integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, localizado no bairro de
Santa  Etelvina,  na  cidade  de  Manaus/AM.  Relato  de  que  os  ilícitos  cometidos  no  local  são
facilitados por irregularidades na ocupação das unidades habitacionais e por pessoas que lá não
residem e fazem dos imóveis ponto para cometimento de crimes. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Informação de que os ilícitos penais noticiados, em especial os casos de
tráfico de drogas, têm sido objeto de trabalho investigativo e repressivo por parte do Ministério
Público  e  da  Polícia  Civil  do  Estado  do  Amazonas.  Eventuais  irregularidades  quanto  à
venda/aluguel  irregular  dos  imóveis  e  ao  cadastramento  dos  moradores  já  apreciada  pelo
Coordenador Cível da PR/AM nos autos de NF nº 1.13.000.000817/2017-21. Matéria cível que
refoge  à  atribuição  do  MPF  por  não  configurar  lesão  a  interesse  federal  ou  direito  coletivo.
Providências cabíveis no âmbito local. Homologação do arquivamento.

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

127. Processo: 1.14.000.000972/2017-18 Voto: 4285/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  formulada  perante  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual informa o representante que vem sendo vítima de supostas
ameaças e chantagens. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação que
traz  apenas  informações  vagas.  Inexistência  de  fatos  que  possam ensejar  a  instauração  de
procedimento  apuratório,  tendo  em  vista  a  ausência  de  elementos  mínimos  a  embasar  a
investigação ministerial. Falta de justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da  votação os membros Dra.

46/192



Ata da 680ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00204950/2017

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

128. Processo: 1.14.000.001427/2017-31 Voto: 4621/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, relatando a suposta existência de vídeo pornográfico contendo imagens
de possível prática de assédio sexual e estupro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Informação da Assessoria de Pesquisa e Análise de que o vídeo já foi retirado do sítio
eletrônico.  Carência  de  elementos  de  prova  acerca  da  efetiva  prática  de  crime  (estupro  de
vulnerável ou pedofilia) que torne possível  a apuração do fato no âmbito penal.  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.

129. Processo: 1.14.000.002459/2016-72 Voto: 4290/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  descaminho
praticado  por  gestores  de  empresas  localizadas  na  cidade  de  Salvador/BA.  Apreensão  de
inúmeras faturas emitidas em favor das empresas investigadas que teriam realizado operações de
comércio exterior clandestinas, visando à aquisição de material de informática, cuja importação
não era declarada formalmente à Receita Federal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Apuração oriunda da "Operação Dilúvio", que teve curso perante o Juízo da 3ª Vara Federal
Criminal de Curitiba/PR, revelando a atuação de organização criminosa direcionada à prática de
fraudes no comércio internacional. Fatos ocorridos entre os anos de 2004 e 2007. Pena máxima
abstratamente cominada de 4 (quatro) anos reclusão, à época do fato. Prescrição da pretensão
punitiva. CP, art. 109, IV. 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.

130. Processo: 1.15.000.000199/2016-63 Voto: 4526/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão para apurar suposta prática do crime de estelionato em face do INSS.
Irregularidade  no  recebimento  de  benefício  assistencial  de  amparo  à  pessoa  portadora  de
necessidades especiais. Eventual não preenchimento de requisito de natureza econômica (renda
familiar per capita superior a " do salário mínimo). CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Investigada que declarou estar separada de fato de seu marido há mais de
10 (dez)  anos,  não  recebendo  qualquer  valor  destinado  a  sua  subsistência  ou  de  seu  filho,
portador de autismo. Diligências realizadas junto a moradores do condomínio e endereço atual do
beneficiário, restando comprovado pela perícia que os demais filhos da investigada se encontram
desempregados e que o genitor vive afastado, não possuindo boas relações com sua família.
Grupo  familiar  que  apresenta  condições  financeiras  precárias,  recebendo  auxílio  da  mãe  do
genitor do beneficiário e residindo em casa doada por familiares. Orientação jurisprudencial no
sentido da inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93. Critério que não pode ser
utilizado  como  único  paradigma  para  verificação  da  miserabilidade  social  ou  para  fins  de
imputação penal. Fraude na concessão do benefício não evidenciada. Falta de justa causa para
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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.

131. Processo: 1.15.000.001311/2017-64 Voto: 4625/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de falsidade ideológica por parte
de réu em ação penal que tramita perante o Juízo da 11ª Vara Federal do Ceará. Relato de que,
no curso da instrução criminal, houve dificuldades de encontrar o réu para citação/intimação em
virtude de informações falsas a respeito do seu endereço. CP, art. 299. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  O fato de o  réu não ter  sido encontrado não se deve a eventual
falsidade, mas em razão de sua deliberada ocultação, no intuito de obstar ação penal ajuizada
pelo MPF. Constatação de que o endereço fornecido pelo acusado possibilitou a efetivação da
citação  por  hora  certa  em seu  nome.  Inexistência  de  documento  que  comprove  a  apontada
falsidade. Mera resistência para compor o polo passivo da ação penal. 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.

132. Processo: 1.15.001.000089/2017-72 Voto: 4524/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Cartório da 10ª Zona Eleitoral do
município de Jaguaribe/CE, versando sobre a existência de indícios de doações feitas por doador
sem capacidade financeira durante o pleito eleitoral de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Investigado que, na condição de candidato ao cargo de vereador nas
eleições municipais, teria realizado duas doações em favor de sua própria campanha eleitoral nos
valores de R$ 1.100,00 e R$ 50,00, nas datas de 6/10 e 31/8/2016, compatíveis com a renda de
agricultor,  profissão exercida pelo  então candidato.  Doações feitas com recursos advindos de
economias feitas pelo  investigado,  que não é recebedor direto  do bolsa família,  mas apenas
integra núcleo familiar que percebe o benefício. 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.

133. Processo: 1.15.001.000096/2017-74 Voto: 4343/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar eventual irregularidade na fruição do benefício do Bolsa
Família. Beneficiário do programa que doou R$ 1.000,00 para sua própria campanha eleitoral ao
cargo de vereador. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A doação de R$ 1.000,00
para a própria campanha eleitoral ao cargo de vereador não é indício suficiente de que tenha o
investigado  patrimônio  e  renda  que  o  descredencie  do  programa  assistencial  em  análise.
Ausência de indícios de fraude, considerando-se que a doação por beneficiário do Bolsa Família,
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por si só, não pode ser vista como crime. 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.

134. Processo: 1.15.002.000154/2017-50 Voto: 4272/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de falso testemunho nos autos de
demanda que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Região de Cariri/CE. CP, art.
342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ocorrência de divergência entre as
informações prestadas por duas testemunhas acerca da função exercida pela parte reclamante
(se era ele pedreiro ou servente de pedreiro). 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.

135. Processo: 1.16.000.001075/2017-49 Voto: 4292/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de roubo por dois indivíduos que,
no dia 2/10/2015, na localidade de Samambaia Norte/DF, subtraíram, mediante uso de arma de
fogo, um objeto postal, bem como um celular e uma carteira que estavam na posse de um agente
dos Correios. CP, art. 157, § 2º, I e II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Carência
de elementos informativos aptos a viabilizar a identificação da autoria do crime. Realização de
diversas diligências,  tais  como a oitiva  da vítima,  a  verificação de circuitos internos de TV e
averiguações no local do fato, além da entrevista de terceiros, não tendo sido possível, contudo, a
identificação  dos  responsáveis  pela  prática  delitiva  ou  de  linha  investigatória  idônea  para
continuidade das apurações. Autoria que remanesceu incerta. Homologação do arquivamento.

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

136. Processo: 1.16.000.001226/2017-69 Voto: 4348/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para apurar  comunicação de que,  no dia  08/04/2016, pessoa não
identificada teria arrombado uma armário localizado na sala de repouso da pediatria do Hospital
Universitário  de  Brasília,  mas  que  não  subtraiu  qualquer  objeto  de  seu  interior.  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. Perícia realizada no local dos fatos
que  não  revelou  fragmentos  de  impressões  papiloscópicas.  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.
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Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

137. Processo: 1.17.002.000076/2016-38 Voto: 4351/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar notícia de que certo laboratório teria
supostamente simulado condições para usufruir benefícios da SUDENE. Possíveis crimes contra
o sistema financeiro nacional e contra a ordem tributária. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art. 62, IV). 1) Constatação, após diligências, de que o laboratório investigado não foi destinatário
de recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Ausência de indícios da prática
de  crime  contra  o  sistema  financeiro  nacional;  2)  Possível  crime  contra  a  ordem  tributária.
Constituição definitiva do crédito tributário, por ora, não verificada. Envio de cópia integral dos
autos à Receita Federal 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.

138. Processo: 1.20.000.001417/2016-17 Voto: 4413/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurada a partir de cópia de sentença proferida pelo Juízo
Federal  da  Vara  Única  de  Diamantino/MT,  dando  conta  de  possível  operação  irregular  em
atividade de radiodifusão por parte de fundação cultural sediada no município de Campo Novo do
Parecis/MT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em atendimento à requisição do
órgão ministerial, a ANATEL realizou varredura do espectro de frequência na referida localidade,
não constatando o funcionamento de estação referente ao Serviço de Radiodifusão de Sons em
Frequência Modulada. Prática ilícita não comprovada. 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.

139. Processo: 1.21.005.000246/2014-60 Voto: 4514/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE P. 
PORA/BELA VISTA

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  crime contra a ordem tributária por parte de pessoa jurídica que
submeteu  a  despacho de  importação  o volume de cento  e  dez  mil  quilos  de peças  bovinas
desossadas, frescas ou refrigeradas,  tendo se beneficiado do regime especial  de incentivo às
exportações,  denominado  drawback  (na  modalidade  suspensão),  com  o  sobrestamento  do
pagamento da COFINS e do PIS/APSEP, sob a condição de exportar a mercadoria importada
após o beneficiamento ou destiná-la à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra
a ser exportada. Lavratura de auto de infração em virtude do não cumprimento do compromisso e
não comprovação da exportação correspondente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Prática investigada que consistiu em deixar de destinar direta ou indiretamente,  no prazo
fixado no ato concessório, as peças bovinas para exportação, não havendo indícios de operação
fraudulenta. Regime em que os tributos são devidos pelo importador, ficando suspensos até a
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ulterior implementação de condição resolutiva, consistente na exportação, quando, então, perfaz-
se a isenção tributária. Suspensão da obrigação de o importador pagar tributos por ele próprio
devidos, de maneira que, em sendo descumpridas as cláusulas do ato concessório, passam a ser
exigíveis aqueles tributos. Conclusão do Procurador da República oficiante no sentido de que se
trata  de  hipótese  de  "mero  inadimplemento  de  tributo,  sem  que  se  vislumbre  fraude  ou
apropriação de valores de terceiros", constituindo "conduta atípica na seara penal". 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.

140. Processo: 1.22.020.000080/2017-07 Voto: 4320/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores referente a benefício previdenciário, após o óbito da titular, no período
de 07/2007 a 03/2008. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Oitiva do sobrinho da segurada, que declarou não ter conhecimento de quem recebeu os valores
indevidamente  e  que,  à  época,  quem cuidava  de sua  tia  era  outra  sobrinha,  não  localizada.
Carência de informações acerca de 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.

141. Processo: 1.22.021.000067/2016-59 Voto: 4769/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível conduta ilícita por parte de
empresa de gerenciamento e monitoramento de risco,  que teria provocado a ação da Polícia
Rodoviária  Federal,  comunicando-lhe  falsa  ocorrência  de  crime.  CP,  art.  340.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Esclarecimentos  apresentados  pela  empresa
investigada, que consignou ter  seguido rigorosamente os procedimento regulamentares.  Falsa
ocorrência  não  evidenciada.  Ausência  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.

142. Processo: 1.23.000.003022/2016-47 Voto: 4321/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível obtenção fraudulenta de seguro-defeso por meio
da utilização indevida do CPF de terceiro. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Oitiva das supostas envolvidas, que afirmaram, em declarações à autoridade
policial, nunca terem recebido o benefício. Relato de que uma pessoa desconhecida esteve na
casa de uma das declarantes (M.R.de O.L.) dizendo que, se ela pagasse um valor para se filiar a
uma colônia de pescadores da Ilha do Marajó/PA, receberia um benefício, tendo a declarante
dado cópia do RG, CPF e carteira do Bolsa Família. Carência de elementos de prova quanto ao
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recebimento irregular do benefício por parte da investigadas. Ausência de indícios concretos 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

143. Processo: 1.23.001.000514/2015-90 Voto: 4630/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente da ANATEL para apurar
suposta  prática  do  crime descrito  no  art.  183  da  Lei  nº  9.472/97.  Exploração  clandestina  de
atividade de radiodifusão no município de Marabá/PA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Relatório  de  fiscalização  da  ANATEL informando  que  a  potência  do  transmissor
lacrado era de 6,24 W. Atipicidade do fato. Incidência excepcional do princípio da insignificância.
Precedentes: STF, HC nº 115.729/BA, DJe 14/2/2013; STJ, RHC nº 55.743/RO, DJe 28/4/2015.
Notícia de que o serviço objeto da apuração foi autorizado pela agência reguladora poucos meses
após  a  autuação,  em  05/2012.  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.

144. Processo: 1.24.000.000845/2016-83 Voto: 4620/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de
João Pessoa/PB, versando sobre suposta ocorrência de crime contra a ordem tributária. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigação que revelou, na origem, sonegação fiscal
em detrimento do fisco estadual. Omissão de saída de mercadorias, sem o pagamento do tributo
devido  (ICMS),  nos  exercícios  de  2013  e  2014.  Indeferimento  da  quebra  do  sigilo  fiscal  do
representante  legal  da  empresa  investigada.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  materialidade
quanto a eventual crime de sonegação em prejuízo da Receita Federal.  Natureza material  do
delito tributário. 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.

145. Processo: 1.25.008.000107/2017-18 Voto: 4435/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, versando sobre possíveis crimes contra a ordem tributária por parte de representantes
legais  de  empresas  estabelecidas  em  Ponta  Grossa,  Cianorte  e  Maringá/PR.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Oficiada,  as  Delegacias  da  Receita  Federal  nos
municípios de Ponta Grossa e Maringá/PR manifestaram-se apontando tanto a inexistência de
procedimento fiscal instaurado em desfavor das pessoas jurídicas investigadas como a ausência
de  relevância  fiscal  que  justificasse  ação  específica.  Natureza  material  de  eventual  delito
tributário.  Constituição  definitiva  de  crédito  não  verificada.  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.
Materialidade delitiva não verificada. Falta de justa causa para dar prosseguimento à 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.

146. Processo: 1.25.008.000230/2017-21 Voto: 4319/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  Juízo  da  2ª  Vara  Federal  de  Ponta
Grossa/PR, com o relato de possível prática do crime de desobediência por parte de demandados
em execução de título  extrajudicial,  que teriam deixado  de apresentar  contas e  comprovar o
depósito de percentual penhorado. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Verificação,  a  partir  de  consulta  ao  feito  originário,  de que,  embora a  destempo,  foi
apresentada ao juízo a planilha de faturamento e efetuado o recolhimento dos valores devidos.
Cumprimento  da  ordem  judicial,  não  se  vislumbrando,  no  caso,  intenção  deliberada  de  não
atender ordem legal. Dolo não evidenciado. Falta de justa causa para prosseguir na persecução.
Homologação do arquivamento.

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

147. Processo: 1.26.003.000012/2017-07 Voto: 4349/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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,
consistente  na  utilização  de  documento  falso  na  concessão  e  manutenção  de  benefício
assistencial de amparo ao idoso. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Constatação,  após  diligências  realizadas  pela  Policial,  da  impossibilidade  de  se  obter  o
procedimento de concessão do benefício assistencial no qual teria sido utilizado o documento
supostamente  fraudulento,  nem  ao  menos  informações  de  qual  teria  sido  tal  documento.
Informações  da  Agência  da  Previdência  Social  em  Serra  Talhada  de  que  os  autos  desse
procedimento foram extraviados. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Homologação do
arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.

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

148. Processo: 1.26.005.000028/2017-91 Voto: 4350/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada em Sala de Atendimento ao Cidadão,
na qual o noticiante relata que um apresentador de TV e sua emissora iludem os telespectadores
com  propagandas  enganosas  de  título  de  capitalização,  bem como  que  os  ganhadores  dos
prêmios relacionados a esse título são, na verdade, as próprias pessoas jurídicas que exploram
essa atividade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação, de redação
confusa,  que  traz  apenas afirmações  genéricas.  Inexistência  de  fatos  que  possam ensejar  a
instauração de procedimento apuratório, tendo em vista a falta de elementos mínimos a embasar
a investigação ministerial. Falta de justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do
arquivamento.

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

149. Processo: 1.27.002.000206/2017-77 Voto: 4437/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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 referentes a benefício previdenciário, após o óbito da titular, no período
de 05/2007 a 04/2011. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Não ocorrência de saque de valores após o óbito. Restituição dos valores existentes na conta
corrente pela instituição bancária pagadora. Montante, em termos nominais, igual ao depositado
indevidamente  pelo  INSS.  Menção ao encaminhamento  do  feito  à  Procuradoria  Federal  para
cobrança  da  correção  monetária.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Homologação  do
arquivamento.

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

150. Processo: 1.27.002.000209/2017-19 Voto: 4444/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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 referentes a benefício previdenciário, após o óbito da titular, no período
de 12/2010 a 04/2011. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Não ocorrência de saque de valores após o óbito. Restituição dos valores existentes na conta
corrente pela instituição bancária pagadora. Montante, em termos nominais, igual ao depositado
indevidamente  pelo  INSS.  Menção ao encaminhamento  do  feito  à  Procuradoria  Federal  para
cobrança  da  correção  monetária.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Homologação  do
arquivamento.

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

151. Processo: 1.27.002.000214/2017-13 Voto: 4411/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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 referente a benefício previdenciário, após o óbito da titular, no período
de 02/2007 a 01/2010. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Caso em que verificadas as seguintes circunstâncias: a) inexistência de imagens dos saques, pois
os  bancos  geralmente  preservam as  imagens  de  seus  terminais  por  no  máximo 60  dias;  b)
carência de informações acerca de representante legal, procurador habilitado ou pessoa do grupo
familiar  para recebimento do benefício;  c)  inocorrência  de renovação de senha após o óbito.
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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152. Processo: 1.29.000.001519/2017-98 Voto: 4439/2017 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 ofício do Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS,
dando conta de possível  ocorrência  do crime de  falso  testemunho.  CP,  art.  342.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Impetração de mandado de segurança perante o TRT
da 4ª Região, em cujos autos foi deferida medida liminar para suspender a expedição do referido
ofício ao MPF, até o julgamento do recurso ordinário. Fatos ainda não acertados pela instância
trabalhista revisora. Inviabilidade no prosseguimento da investigação da conduta da testemunha.
Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

153. Processo: 1.32.000.000218/2017-51 Voto: 4335/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  de  crime  contra  a  ordem  tributária.
Escrivão de Polícia Federal  que nos anos de 2014 e 2015 obteve ganhos consideravelmente
superiores  aos  recebidos  em  decorrência  do  cargo  que  ocupa  (124,80%  e  230,84%,
respectivamente).  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Informes  da  Receita
Federal  de  que  não  há  constituição  de  crédito  tributário  em face  do  noticiado  em razão  de
aquisição de renda não declarada nos anos-calendário 2014 e 2015, bem como de o caso foi
encaminhado à Equipe Regional de Seleção, Programação, Avaliação e Controle da 2ª Região
Fiscal  para  fins  de  aprofundamento  da  análise  dos  indícios  apontados  e,  em  havendo
confirmação, instauração de procedimento administrativo. 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.

154. Processo: 1.33.000.000298/2017-16 Voto: 4309/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada em Sala de Atendimento ao Cidadão,
na qual se relata a existência de um certo clube criado para que algumas pessoas transmitam a
outras o vírus HIV. Possível crime de perigo de contágio de moléstia grave. CP, art. 131. Diz o
noticiante ser o fato de competência da Justiça Federal, uma vez que a verba para tratamento da
doença é oriunda do SUS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em diligência
realizada  pela  Polícia  Federal,  o  noticiante  se  retratou  das  informações  apresentadas,
considerando (ele próprio) a notícia que fez ao MPF como produto de sua alucinação, decorrente
da  descoberta  de  ser  portador  do  vírus  HIV.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

155. Processo: 1.34.003.000057/2004-87 Voto: 4293/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para acompanhar a tramitação de ação penal
deflagrada perante  o  Juízo  da 1ª  Vara  Federal  de Bauru/SP,  bem como o parcelamento dos
respectivos débitos tributários, visando, se fosse necessária, a propositura de medida cautelar de
sequestro  de  bens em desfavor  de  empresa  do  segmento  de  comércio  de  veículos  sediada
naquela localidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Feito que se prestou
também à busca de informações sobre a ocorrência de lançamento definitivo, o que só ocorreu no
final  do  ano  de  2014/início  do  ano  de  2015.  Débito  tributário  não  incluído  em programa  de
parcelamento.  Desarquivamento  da  ação  penal  e  posterior  ratificação  parcial  da  denúncia.
Determinação  judicial  de  registro  de  caução  na  matrícula  de  imóvel  indicado  pela  empresa
requerida para garantia dos débitos oriundos de procedimento administrativo fiscal, não havendo
motivo para eventual medida cautelar de sequestro de bens. Adoção das providências pertinentes.
Exaurimento 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.

156. Processo: 1.34.003.000500/2011-49 Voto: 4434/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  com a  finalidade  de  monitorar  a  situação  de
créditos  previdenciários  apurados  por  meio  de  duas  Notificações  Fiscais  de  Lançamento  de
Débito e de um Auto de Infração. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Retomada
do curso de IPL perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Lins/SP quanto aos débitos definitivamente
constituídos e  inscritos em Dívida Ativa da União.  Acórdão da Câmara Superior  de Recursos
Fiscais " CSRF dando baixa nos débitos oriundos de outra NFLD. Débito relativo à multa de mora
ainda pendente de trânsito em julgado na esfera administrativa. Acompanhamento da situação
dos referidos débitos finalizada. 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.

157. Processo: 1.34.024.000166/2016-90 Voto: 4299/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OURINHOS-SP

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 se relata possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1°).
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Representação, de redação confusa, que não
contém elementos mínimos de prova que justifiquem o aprofundamento da persecução penal.
Dados trazidos pelo representante que não se mostram claros e compreensíveis. Informes da
Receita Federal de que não existe interesse tributário quanto aos fatos que teriam supostamente
ocorridos entre os anos de 2004 e 2009 " uma vez que eventuais créditos já foram alcançados
pelo  instituto  da  decadência  ",  bem como de  que  aquela  Delegacia  da  Receita  Federal  não
compreendeu  o  quanto  disposto  na  representação  acerca  das  possíveis  irregularidades  que
teriam ocorridas nos exercícios de 2012 e 2013. Constituição definitiva do crédito tributário, por
ora, não verificada. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da  votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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158. Processo: 1.35.000.000703/2017-13 Voto: 4622/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores referente a benefício previdenciário, após o óbito da titular, no período
de 02 a 05/2007. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em
que verificada a carência de informações acerca de representante legal, procurador habilitado ou
pessoa do grupo familiar para recebimento do benefício, bem como a inocorrência de renovação
de senha após o óbito. 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.

159. Processo: 1.36.001.000325/2016-40 Voto: 4527/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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.
Possíveis irregularidades na concessão de benefício assistencial ao idoso, no período de 01/2008
a 10/2014. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conclusão
da Procuradora da República oficiante no sentido de que "não existem nos autos, até o momento,
elementos suficientes que indiquem que o beneficiário tenha realmente agido de má-fé, ou seja,
com a intenção de enganar/ludibriar o órgão previdenciário e com isso se beneficiar de forma
indevida de valores a que não teria direito". Fatos controversos, apresentados pela autarquia e
contestados  pela  defesa.  Questão  judicializada  com  o  intuito  de  buscar  não  só  eventual
compensação financeira como também a verdade dos fatos. 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.

160. Processo: 1.15.000.000205/2017-63 Voto: 4618/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  ocorrência  de  saque  fraudulento  em  conta
corrente  mantida  na  agência  da  CEF  de  Caucaia/CE.  CP,  art.  155,  §  4º,  II.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado em 04/04/2016, não havendo gravação
de imagens ou qualquer outro elemento de prova apto a auxiliar na identificação do responsável
pelo ilícito.  Ausência de indícios mínimos de autoria ou de linha investigatória potencialmente
idônea. 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

161. Processo: 1.16.000.001282/2017-01 Voto: 4538/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de ocorrência lavrada no âmbito da Polícia  Legislativa da
Câmara  dos  Deputados,  em  razão  de  inconsistência  verificada  em  contrato  de  empréstimo
consignado firmado entre uma servidora (Secretária Parlamentar) e uma financeira pertencente ao
Grupo  BRB (Banco  de  Brasília).  Adulteração  do  contracheque  apresentado,  que  apontava  a
condição de servidora efetiva/ativa quando se tratava de servidora comissionada. Promoção de
arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32). Mera tentativa de
obtenção fraudulenta de empréstimo pessoal junto à instituição financeira privada. Narrativa que
evidencia possível crime de estelionato ou de falsidade ideológica em detrimento de particulares.
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 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.

162. Processo: 1.21.000.000889/2017-04 Voto: 4521/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de cópia de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul para apurar suposta ocorrência de contratação fraudulenta de
empréstimo consignado. Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições
(Enunciado nº 32). Mera obtenção fraudulenta de empréstimo pessoal junto à instituição financeira
privada. Eventual crime contra o Sistema Financeiro Nacional não caracterizado, porquanto não
se  trata  de  contrato  de  financiamento,  visto  que  não  se  exige  destinação  específica  ou
comprovação  da  aplicação  dos  recursos.  Possível  crime  de  estelionato  em  detrimento  de
particular.  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 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.

163. Processo: 1.22.003.000209/2017-87 Voto: 4519/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual a comunicante relata possível tentativa do crime de estelionato por meio da
internet.  Relato  de  anúncio  da  venda de  um imóvel  e  recebimento  de  um e-mail  de pessoa
interessada em adquiri-lo, no caso, uma mulher de nacionalidade síria que enviou documentos
revelando valores que teria em sua conta corrente com a intenção de aplicar um golpe já noticiado
pela internet. Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado
nº 32). 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. Enunciado nº 50 (97ª Sessão de Coordenação, de
11/05/2015). Fato que não indica a ocorrência de qualquer ilícito penal em prejuízo direto a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

164. Processo: 1.23.000.001163/2017-14 Voto: 4294/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  funcionamento  de  empresa,  estabelecida  no
município de Bragança/PA, sem autorização e licença sanitária, bem como a comercialização de
produtos sem registro na ANVISA. CP, art.  273, § 1º-B, I.  Promoção de arquivamento que se
recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32). Ocorrência verificada no âmbito local.
Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta aptos a justificar a competência da Justiça
Federal.  Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Precedentes do STJ (CC nº 120.843/SP, DJe 27/3/2012)
e da 2ª CCR (NF nº 1.34.015.000046/2015-11, 620ª Sessão de Revisão, de 11/05/2015, unânime).
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

165. Processo: 1.25.000.001278/2017-26 Voto: 4520/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o comunicante relata ter sido vítima do crime de difamação em sua página na
rede social Facebook. Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições
(Enunciado  nº  32).  O  fato  de  o  crime  ter  sido  cometido  por  meio  da  rede  mundial  de
computadores, não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal. Aplicação do Enunciado nº
50 (97ª Sessão de Coordenação, de 11/05/2015). Fato que não indica a ocorrência de qualquer
ilícito penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

166. Processo: JF/CE-0000575-83.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 4694/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  prática do crime de estelionato (CP, art.  171). Oferta de cursos de
ensino superior sem o necessário credenciamento e autorização do MEC por instituto de ensino
superior. Promoção de declínio. Discordância do MM. Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP
c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. A conduta em tela não acarreta lesão a bens, serviços ou
interesse direto da União ou de suas entidades. Os fatos noticiados podem configurar, em tese,
crimes de estelionato e/ou  contra  as  relações de consumo.  Prejuízo  restrito  aos particulares.
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Precedente 2ª CCR: IPL Nº 00134/2015 (668ª sessão, de 12/12/2016, unânime).  Ausência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

167. Processo: JF/CE-0000843-40.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 4695/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  previsto  no  art.  70  da  Lei  nº  4.117/6.  A  Agência  Nacional  de
Telecomunicações (ANATEL) detectou o uso não autorizado de radiofrequência em FM por parte
de pessoa jurídica. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificação que a rádio
possui  outorga  legislativa  para  exploração  de  serviço  de  radiofusão  sonora  em  frequência
modulada.  Contudo,  ainda  não  teria  autorização  da  Anatel.  Ausência  de  clandestinidade  e
relevância  penal  para  o  prosseguimento  do  feito.  Ademais,  verifica-se  possível  ocorrência  da
prescrição, tendo em vista que a fiscalização ocorreu no ano de 2011 e o crime em comento
possui pena de detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos. Homologação do arquivamento.

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

168. Processo: JF/CE-0000872-90.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 4708/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §4º). Noticiante informou que seu
nome foi utilizado indevidamente por Secretaria Federal  que, através do Ticket Car, continuou
abastecendo  e  mantendo  serviços  veiculares  de  dois  veículos  da  frota  mesmo  após  o
desligamento  do  servidor  do  órgão.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências.  Ofício  do  Superintendente  Federal  da  Secretaria  informando  que  o  noticiante  foi
gestor máster do Ticket  Car e que, apesar das despesas terem sido emitidas em nome dele
devido a uma alteração no sistema efetuada por ele próprio que acarretou a desnecessidade de
identificação  de  motorista,  foram efetuadas  dentro  da  legalidade  e  necessidade  do  trabalho.
Laudo  de  Perícia  Criminal  Federal  concluiu  que  não  foram  constatados  indícios  de
superfaturamento na compra de combustível e nos serviços veiculares realizados em nome do
noticiante. Ausência 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

169. Processo: JF/MG-NOTCRI-0010015-
16.2017.4.01.3800

Voto: 4713/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Noticia da fato instaurada para apurar possível prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342)
em reclamatória trabalhista. Testemunhas teriam faltado com a verdade com relação a jornada de
trabalho da reclamante. Promoção de arquivamento fundada na ausência de potencialidade lesiva
da conduta. Discordância do MM. Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV, da
LC nº 75/93. Relato testemunhal que não teve o condão de interferir no desfecho do processo.
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Discrepância verificada entre os depoimentos das testemunhas do da reclamada e documentos
acostados  nos  autos  pela  defesa,  insuficiente,  contudo,  para  caracterizar  o  delito  de  falso
testemunho. Eventuais inconsistências verificadas no depoimento de testemunhas que apenas
retrataram a diferença de percepção sensorial  sobre a verdade real  dos fatos,  absorvidos de
modo distinto. Ausência de indícios mínimos de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o
juízo.  Aplicação  de  multa  de  R$  3.000,00  para  cada  testemunha.  Precedente  da  2ª  CCR:
Procedimento nº 0005687-77.2016.4.03.6110, 659ª Sessão de Revisão, de 19/09/2016, unânime.
Insistência no arquivamento.

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

170. Processo: JF/MOC-0001327-
44.2017.4.01.3807-INQ

Voto: 4668/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  crime de estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)  tendo  em vista
suposto uso de documento falso para instruir ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social "
INSS. Autor da ação alega que não teria assinado qualquer procuração em favor do advogado
constituído,  sendo que este,  perante a autoridade policial,  negou a falsidade da procuração e
juntou  diversos  documentos  para  comprovar  a  veracidade  do  documento.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. A versão do advogado foi confirmada pelo
autor em sede de oitiva policial, pois afirmou ter se equivocado e se lembrado que de fato teria
fornecido  a  procuração  ao  advogado constituído  na  referida  ação  previdenciária.  Agentes  da
polícia federal relataram que o autor aparenta não gozar do bom funcionamento mental. Crime
não configurado. Homologação de arquivamento.

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

171. Processo: JF/MOC-0002564-
16.2017.4.01.3807-INQ

Voto: 4672/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, art. 289, § 1º).
Recebimento de 01 cédula de R$ 100,00 (cem reais) durante a festa junina da cidade. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, inc. IV). Inexistência de elementos mínimos que permitam
esclarecer a autoria do falsum e da introdução da nota em circulação, bem como de diligências
capazes de modificarem o panorama probatório atual. Carência de justa causa para continuidade
da persecução penal. Homologação de arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de
Processo Penal e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

172. Processo: JF/PR/CAS-SEM_SIGLA-5001149-
35.2017.4.04.7005 - Eletrônico 

Voto: 4640/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334)  E
CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  TRIBUTOS  NÃO  RECOLHIDOS
CALCULADOS EM VALORES INFERIORES AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT,
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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 os crimes de descaminho (CP, artigo 334), em razão da ilusão de tributos no
valor de R$ 8.715,84 e contrabando de 100 maços de cigarros (CP, art. 334-A), 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)".  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 um dos investigados possui 2 (duas) reiterações delitivas por crimes
da mesma espécia nos anos de 2013 e 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 10/12/2012). 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.

173. Processo: JF/PR/CAS-5001440-
35.2017.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4712/2017 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 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 o investigado 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  10/12/2012).  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.

174. Processo: JF/PR/CUR-5003342-
38.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 4714/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
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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.  2º)  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.

175. Processo: JF/PR/CUR-5043637-
88.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 4676/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime contra  a  ordem tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  2º,  II)  perpetrado  por
sociedade empresária. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Informação da
Procuradoria da Fazenda Nacional dando conta que o débito encontra-se 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.

176. Processo: JFRS/SLI-5001190-
87.2017.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 4710/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  do  crime  de  contrabando  (CP,  art.  334-A).  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 adequem
ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta
e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade
de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas
que cobra  a  persecução penal".  No  presente caso,  foram apreendidos  apenas 40 (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. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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177. Processo: JFRS/SLI-5001281-
80.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4682/2017 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: 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$  1.167,58  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 pelo  investigado,  já  que este  possui  5  (cinco)
reiterações delitivas no crime de descaminho nos últimos 5 anos. 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 10/12/2012). 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.

178. Processo: JF-SOR-0001966-83.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 4675/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  500  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP CC.  O  ART.  62,
INCISO IV, DA LC Nº 75/93). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À ESPÉCIE.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial que foi instaurado para apurar suposta prática de
contrabando (CP, art. 334-A), tendo em vista apreensão, em poder do investigado, de 500 maços
de cigarros  de  procedência  estrangeira,  desacompanhados  da  correspondente  documentação
fiscal, apta a comprovar a regular importação. 2. O Procurador da República oficiante, promoveu o
arquivamento  dos  autos  por  entender  aplicável  ao  caso  o  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância do Magistrado Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal cumulado com o art. 62, inc.
IV,  da  Lei  Complementar  nº  75/93.  5.  Arquivamento  inadequado.  6.  A natureza  do  produto
(cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à
saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 7.
Segundo a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de
investigação referente ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar
153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta,
seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a
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reiteração da conduta. 8. No caso presente, observada a norma de regência, não se revela viável
o arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida
500  (quinhentos)  maços  de  cigarros  supera  a  153  (cento  e  cinquenta  e  três)  maços.  9.
Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 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.

179. Processo: JF-SS-0000039-28.2015.4.05.8202-
INQ

Voto: 4651/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM 
SOUSA/PB

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

Ementa: Inquérito policial. Crime contra o sistema financeiro nacional (Lei nº 7.492/86, art. 20). Suposta
inexecução contratual e desvio de recursos referentes às operações financeiras realizadas com
uma associação, destinados à construção de 32 unidades habitacionais no Assentamento rural,
envolvendo aporte de recursos do INCRA, bem como créditos de subsídios financeiros do FGTS,
concedidos  pela  Caixa  Econômica  Federal  "  CEF,  somados a  uma parcela  de  financiamento
contraído individualmente por cada beneficiário do programa. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências. Conforme consta dos autos, das 32 casas objeto do contrato, 24
foram finalizadas, 3 aguardavam acabamento e cinco não haviam iniciado. Informação de que a
CEF não teria liberado todo o montante contratado ante o descompasso das obras e os valores já
liberados. Ausência de linha investigativa segura que permita concluir se houve ou não desvio ou
apropriação dos recursos destinados à construção ou mesmo delimitar a autoria delitiva ante a
total  falta  de  controle  e  acompanhamento  da  Caixa  e  do  INCRA no  repasse  dos  recursos.
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 Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

180. Processo: PRM/FRA-3412.2015.000109-3-INQ Voto: 4709/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FRANCA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME DE CONTRABANDO  DE CIGARROS (ART.  334-A,  DO CP).
MPF: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC
Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  ORIENTAÇÃO  Nº  25/2016.  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 66
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.  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. 4. Na hipótese, verifica-se que o investigado além de possuir uma extensa lista de
antecedentes criminais pelo cometimento de outros crimes, também possui reiteração delitiva no
crime de contrabando praticado no ano de 2013, no que não se mostra cabível a aplicação do
referido  enunciado.  5.  Designação de outro  membro do MPF para  prosseguir  na persecução
penal.

65/192



Ata da 680ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00204950/2017

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

181. Processo: PRM/SJR-3409.2014.000174-7-INQ Voto: 4705/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  participação  em  crime  de  contrabando  de
cigarros (CP, art. 334-A). Denunciado que durante interrogatório afirmou não ser o proprietário da
carga de cigarros apreendida em seu poder, tendo na ocasião informado nome do verdadeiro
dono da mercadoria. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Após a realização de
várias diligências e passados mais de 7 anos da data do fato, não foram obtidos elementos acerca
da afirmação feita em Juízo sobre a propriedade da carga de cigarros apreendida. Tentativas
infrutíferas  de  localização  do  suposto  proprietário  da  carga,  bem  como  do  denunciado.
Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

182. Processo: SR/DPF/MG-00087/2016-INQ Voto: 4724/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ARTS.
33  C/C  40,  I  DA LEI  11.343/06).  REVISÃO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de tráfico internacional de entorpecentes (arts. 33
c/c 40, I da Lei 11.343/06), em razão da apreensão de encomenda remetida para a França que
continha 268,41g de cocaína. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
do feito  por  ausência  de autoria  e  existência  de linha  investigativa  capaz de esclarecê-la.  3.
Discordância do Juízo Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR. 4. No atual estágio da persecução
criminal, apenas seria admitido o arquivamento, se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou
da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da
punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No caso, como bem asseverou o Juízo Federal,
as diligências não foram esgotadas, haja vista que as duas identificações falsas utilizadas pelo
criminoso  na  empresa  de  correspondência  já  teriam  também  sido  utilizadas  por  pessoa
investigada  no  âmbito  da  operação  "Entrega  Controlada",  não  havendo,  contudo,  qualquer
diligência no sentido de se verificar a participação deste investigado no crime em questão.  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.

183. Processo: TRE/RJ-INQ-0000032-
30.2014.6.19.0146

Voto: 4726/2017 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 
TRE/RJ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral. Compra de votos por
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meio de concessão de certidão com remissão de Imposto Predial e Territorial  Urbano (IPTU).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relatório da Polícia Federal dando por
encerrada as investigações em razão de não ter sido evidenciado o vínculo do que foi noticiado
com as provas arrecadadas. Questão que foi objeto de controvérsia no âmbito cível eleitoral, nos
autos  do  processo  nº  8053-45.2014.6.19.0000,  tendo  o  TRE-RJ  entendido  não  ter  ficado
caracterizada a captação ilícita de sufrágio, tendo em vista que as provas carreadas aos autos
não demonstraram que os investigados prometeram ou entregaram benesse com o fim específico
de captação  de votos.  Mesmo que se leve  em consideração  que  as  esferas  cível-eleitoral  e
criminal são independentes, é certo que o TRE-RJ afastou a presença de ilicitude material da
conduta  em  análise.  Ausência  de  elementos  aptos  a  justificar  o  prosseguimento  das
investigações. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação de arquivamento.

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

184. Processo: JF/MOC-0004604-
05.2016.4.01.3807-TC

Voto: 4679/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

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

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

185. Processo: 1.30.001.001512/2017-45 Voto: 4707/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  APREENSÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS.  REVISÃO DE DECLÍNIO
(ENUNCIADO  N°  32  DA  2ª  CCR).  PROVÁVEL  ORIGEM  ESTRANGEIRA  DE  SEUS
COMPONENTES.  POSSÍVEL  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  possível
prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A), em razão de apreensão de 10 máquinas caça-
níqueis. 2. Após receber o declínio de atribuições do Promotor de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, o Procurador da República oficiante entendendo não haver o crime de contrabando, uma
vez que o laudo pericial não atestou a origem da placa-mãe tampouco roteiros em nenhuma das
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máquinas apreendidas, suscitou conflito negativo de atribuições a ser dirimido pelo Procurador-
Geral  da  República.  3.  Despacho  do  Procurador-Geral  da  República  que,  nos  termos  do
Enunciado nº  2 do Conselho Institucional  do Ministério Público Federal,  não vislumbrou estar
caracterizado conflito de atribuições que demandasse sua atuação no momento, uma vez que "o
conflito apenas estará configurado se o órgão revisor ratificar o declínio de atribuição, pois, caso
contrário, a própria decisão que não homologa o declínio terá o condão de reafirmar a atribuição
do Ministério Público Federal, com a designação de novo membro para atuar no caso concreto".
4. Em regra, os componentes utilizados em máquinas caça-níqueis são de origem estrangeira. No
caso em apreço, constata-se que o laudo de exame de material consignou que "o noteiro, a placa
mãe  de  circuitos  integrados  e  a  fonte,  dentre  outros  componentes,  apresentam  sinais  de
possuírem procedência estrangeira". 5. Assim, é medida de suma importância para se verificar a
adequação típica dos fatos em análise que seja verificada a origem daqueles componentes, pois
caso eventualmente seja comprovada a origem estrangeira de tais componentes e peças para as
máquinas caça-níquel destinadas à exploração de jogos de azar, sua importação configurará o
crime  de  contrabando,  uma  vez  que  a  introdução  no  território  nacional  destas  mercadorias
encontra-se proibida, nos termos da Instrução Normativa SRF nº 309, de 18/03/2003. 6. Havendo
a possibilidade da ocorrência do crime de contrabando, previsto no art. 334-A do CP, de atribuição
do Ministério  Público  Federal,  prematuro  é  o  declínio  ao  Ministério  Público  Estadual.  7.  Não
homologação do  declínio  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  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da  votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

186. Processo: DPF/VGA-00355/2011-INQ Voto: 4716/2017 Origem: GABPRM2-MFDH - 
MICHEL FRANCOIS DRIZUL 
HAVRENNE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÂO INDÉBITA DE VALORES DO
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL " PIS (CP, ART. 168). ABONO SALARIAL. REVISÃO DE
DECLÍNIO  (ENUNCIADO  32  DESTA  2ª  CCR).  VERBA  DE  NATUREZA  ASSISTÊNCIAL.
PRESENTE  INTERESSE  DA UNIÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  peça  informativa  instaurada  para
apurar suposto crime de apropriação indébita previsto no art. 168 do Código Penal, praticado por
empregadores que deixaram de repassar a seus empregadas o abono salarial a que se refere o
§3º do artigo 239 da Constituição Federal. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual sob a alegação de que, no caso, não houve
prejuízos  à  Caixa  Econômica  Federal,  gestora  do  abono,  mas tão  somente  aos  empregados
destinatários do benefício assistencial, que teriam sido vítimas do crime de apropriação indébita
previsto no art.  168 do Código Penal.  Consignou, ainda , que o mero dano hipotético à CEF,
decorrente de eventual necessidade de ajuizamento de ação contra a empresa inadimplente, não
seria suficiente para atrair  a competência da Justiça Federal  para o caso.  3.  Os autos foram
encaminhados a esta 2ª CCR para homologação do declínio de atribuições. 4. O abono salarial
previsto  no  §3º  do  art.  239  da  Constituição  Federal  origina-se  de  valores  do  Programa  de
Integração Social  "  PIS,  cujos recursos,  por sua vez,  derivam,  em parte,  de contribuições de
natureza tributária incidentes sobre o faturamento de empregadores, empresas ou entidades a
elas equiparadas, na forma da lei (art. 195, I, 'b', da CF/88. c/c o artigo 3º, alínea 'b', da Lei n.
7/70). 5. Frisa-se, ainda, que na atualidade, por delegação da União, o referido abono encontra-se
sob a administração da Caixa Econômica Federal. 6. In casu, os valores do PIS eram transferidos
a empresa pela CEF, por meio do convênio firmado Caixa-Pis-Empresa, não sendo repassados
aos empregados. Oficiada, a CEF informou que apesar de não ter sofrido prejuízo em relação ao
montante  transferido  à  empresa,  salientou  que  quando  do  não  cumprimento  das  obrigações
estabelecidas  pela  empresa  conveniada,  cabe  a  CEF  propor  demanda  judicial  em  face  da
empresa  inadimplente,  o  que  acarreta  despesas  extras  a  instituição.  7.  Assim,  feitas  essas
considerações, pode-se afirmar perfeitamente que qualquer omissão no repasse desse benefício
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a seu destinatário afeta claramente interesse não só da Caixa Econômica Federal, como também
da União Federal, situação que, por força das disposições do art. 109, IV, da Constituição Federal,
justifica o processamento da presente peça informativa no âmbito da Justiça Federal.  8. Não
homologação do declínio e designação de outro membro para dar continuidade à persecução
penal.

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

187. Processo: 1.13.000.000659/2017-17 Voto: 4722/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171 § 3º DO CP).
ARQUIVAMENTO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de fato instaurada para apurar a prática do crime tipificado no art.
171  §3º  do  Código  Penal,  diante  da  constatação  do  recebimento  indevido  de  benefício
previdenciário na ordem de R$ 8.092,00, após a morte do titular, referente as competências de
04/2014 a 02/2015. 2. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância, tendo
em vista que o valor dos saques realizados não ultrapassa R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Nos
termos  da  Orientação  nº  04,  a  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  admite  "dispensar
liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de inquérito policial e determinar,
se  assim  entender,  o  arquivamento  das  peças  de  informação  que  serão  encaminhadas  em
cumprimento ao item 9. 1. 2 do Acórdão 2.812/2009 " TCU Plenário em duas situações, assim
consideradas a jurisprudência da 2ª CCR: i) relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da
pretensão  punitiva,  cujo  termo  inicial  é  a  data  do  último  saque  efetuado  após  o  óbito  do
beneficiário;  e  ii)  quando  não  houver  prova  de  dolo  no  saque  de  até  três  benefícios
previdenciários".  4.  A 2ª Câmara também tem admitido o arquivamento nos casos em que as
diligências realizadas pelo próprio INSS não identificaram a autoria do crime, bem como não há
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, especialmente se verificado longo
tempo decorrido após o último saque fraudulento. 5. In casu, o parâmetro invocado para aplicação
do referido princípio vai de encontro com o estabelecido na Orientação nº 4 desta 2ª Câmara,
sendo inaplicável. Ressalte-se que no caso dos autos existe procurador legal cadastrado, que não
restituiu os valores indevidamente sacados a autarquia previdenciária, além de sequer ter havido
sua oitiva pela autoridade policial. 6. Não homologação do arquivamento e designação de outro
membro do Ministério  Público Federal  para prosseguir  na persecução penal,  ou,  se entender
cabível, promover o arquivamento com fundamento diverso.

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.

188. Processo: 1.13.000.000778/2017-61 Voto: 4655/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: PIC.  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). RECURSO. 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). Introdução irregular de mercadorias (receptores
de sinal  satélite).  2.  O Procurador da República  oficiante  promoveu o arquivamento  do feito,
aplicando o princípio  da insignificância  ao caso.  3.  Recebimento de recurso  como pedido  de
reconsideração. 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
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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  o  investigado possui  1  (uma)  reiteração delitiva  nos últimos 5 anos,  sendo que naquela
ocasião os tributos iludidos alcançaram a monta de R$ 22.175,66. 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 10/12/2012). 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.

189. Processo: 1.14.002.000106/2017-07 Voto: 4698/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. EXPLORAÇÃO DE
SERVIÇO  AUXILIAR  DE  RADIODIFUSÃO  E  CORRELATOS  (SARC)  E  USO  DE
RADIOFREQUENCIA SEM AUTORIZAÇÃO DA ANATEL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO
APURATÓRIO ANCORADA NA ATIPICIDADE DA CONDUTA. 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.  Notícia  de  Fato
instaurada para apurar suposto crime do art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo em vista que empresa
de radiodifusão estaria explorando Serviço Auxiliar de Radiofusão e Correlatos (SARC) e fazendo
uso de radiofrequência sem a devida autorização da Agência Nacional de Telecomunicações "
ANATEL. 2. O Procurador oficiante requereu o arquivamento do apuratório por entender atípica a
conduta  da  empresa  de  radiodifusão,  ante  a  ausência  de  lesão  ou  risco  ao  bem  jurídico
penalmente tutelado. Ressaltou que no caso o problema constatado foi apenas a falta de licença
para explorar Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos (SARC). 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. 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. 7. A exploração de serviços de radiofrequência sem a devida autorização dos
órgãos e entes com atribuição para tanto, já é, por si, suficiente para comprometer a segurança, a
regularidade e a operabilidade do sistema de telecomunicações do país, assim 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" (AgRg no AREsp 299.913/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe
07/08/2013). 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.

190. Processo: 1.18.002.000136/2014-13 Voto: 4702/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 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
inquérito civil instaurado para apurar o crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A)  em  razão  da  falta  de  recolhimento  de  contribuições  previdenciárias  relativamente  ao  3º
quadrimestre de 2006, perpetrado pela gestora do FUNDEB em município. 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. 3. Atecnia do art. 83 da Lei
9.430/96. Pela análise da Súmula Vinculante nº 24, do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que
o prévio exaurimento da via administrativa é condição objetiva de punibilidade apenas em relação
aos crimes materiais contra a ordem tributária. 4. O crime tipificado no art. 168-A do Código Penal
é de natureza formal. Caracteriza-se pelo não repasse à Previdência Social das contribuições
previdenciárias recolhidas do trabalhador. O tipo penal não se refere a supressão ou alteração do
tributo. Por isso, não há motivo para obstar a persecução penal até o término de procedimento
administrativo  destinado  a  apurar  o  crédito  tributário.  5.  No  caso,  há  indícios  suficientes  do
cometimento do crime de apropriação indébita previdenciária, no que o arquivamento mostra-se
prematuro. 6. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

191. Processo: 1.25.004.000010/2017-37 Voto: 4648/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. NÃO RECOLHIMENTO DE PIS. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO  CIVIL.  REVISÃO  (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 cópia de procedimento enviado pelo Ministério Público do
Trabalho em que houve representação por não recolhimento de valores referentes ao Programa
de Integração Social  " PIS. 2. O Procurador da República oficiante indeferiu a instauração de
inquérito civil por entender que o não recolhimento da contribuição do PIS referiu-se à trabalhador
específico, fato que ensejaria a falta de interesse social ou individual indisponível.  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, a denúncia fornece
elementos  capazes  de  nortear  diligências  a  fim  de  melhor  elucidar  os  fatos  e  apurar  a
materialidade e autoria delitiva. 5. O fato da conduta estar restrita a trabalhador específico, por si
só, não é capaz de atestar ausência de dolo e afastar a tipicidade penal. Ademais, se, de fato, não
houve dolo por parte do empregador, isto será verificado após o normal exame do contraditório,
pois  qualquer  ponderação  acerca  da  intenção  de  se  praticar  o  crime,  somente  poderá  ser
demonstrada no curso da instrução criminal,  quando se oportunizará a completa produção de
provas, submetidas ao contraditório e ampla defesa. 6. 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.

192. Processo: 1.25.008.000117/2017-45 Voto: 4685/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A). MPF: PRESCRIÇÃO. REVISÃO (LC 75/93, ART. 62, IV).
NÃO  OCORRÊNCIA.  CRIME  MATERIAL.  CRÉDITO  RECONHECIDO  EM  SENTENÇA
TRABALHISTA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do crime
de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), constatados quando do processo e
julgamento  de  reclamação  trabalhista,  em  razão  do  não  recolhimento  das  contribuições
previdenciárias. 2. O Procurador da República oficiante, promoveu o arquivamento entendendo ter
ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal já que o período sem registro na CTPS datava
de  30/04/2004  a  03/01/2005.  Remessa  dos  autos  à  2ª  CCR.  3.  O  crime  de  sonegação  de
contribuição  previdenciária  é  material,  exigindo  portanto  a  constituição  definitiva  no  débito
tributário para configurar-se como conduta típica. 4. Assim, o termo inicial para a contagem do
prazo prescricional para os crimes materiais não se dá com a realização da conduta criminosa,
mas  sim  com  constituição  definitiva  do  débito  tributário,  podendo  ocorrer  perante  o  âmbito
administrativo  ou  por  meio  da  sentença  trabalhista,  à  luz  do  Enunciado  nº  63:  "A sentença
trabalhista transitada em julgado, condenatória ou homologatória de acordo, após sua liquidação,
constitui definitivamente o crédito tributário".  5. Em tais casos, a sentença trabalhista definitiva
condenatória ou homologatória do acordo, após sua liquidação pelo contador do Juízo, define o
valor do tributo e constitui o crédito, sendo que o crime se consuma após o transcurso do prazo
legal para recolhimento dos valores devidos. 6. Contudo, apesar da sentença trabalhista datar do
ano de 2009, não constam dos autos informações quanto a ocorrência da constituição definitiva
do crédito tributário, já que não se diligenciou a fim de se verificar se já liquidada a sentença,
tampouco se esperou resposta de ofício enviado a Receita Federal do Brasil para informar quanto
a  existência  de  procedimento  administrativo  fiscal  em  desfavor  das  sociedades  empresárias
investigadas.  7.  Assim,  não tendo ocorrido a  prescrição do crime previsto  no artigo  337-A,  e
existindo diligências aptas a verificar a ocorrência do crime em questão, o arquivamento mostra-
se prematuro. 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.

193. Processo: 1.25.011.000152/2017-13 Voto: 4704/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  PNEUS  NOVOS.
ARQUIVAMENTO.  REVISÃO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA.  DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-
se de Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 334 do
Código  Penal,  em  virtude  da  apreensão  de  81  pneus  novos  de  origem  estrangeira,
desacompanhados da comprovação de ingresso regular no território nacional, com o montante de
tributos  federais  sonegados de R$ 4.987,69  (quatro  mil,  novecentos  e  oitenta  e  sete  reais  e
sessenta e nove centavos). 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. O entendimento consolidado nesta Eg. 2ª Câmara é no
sentido de reconhecer a insignificância nos crimes de descaminho apenas quando o valor dos
tributos iludidos não ultrapassar o montante de R$ 10.000,00, valor fixado no art. 20 da Lei nº
10.522/2002 (Enunciado nº 49). 4. No presente caso, não se afigura possível a sua incidência,
pois o investigado possui 2 (duas) reiterações delitivas nos últimos 5 anos. 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
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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  10/12/2012).  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.

194. Processo: 1.35.000.000448/2017-17 Voto: 4696/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. USO DE RÁDIO TRANSCEPTOR
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. Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime do art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo em
vista apreensão pela Polícia Rodoviária Federal de Rádio Transceptor (PY " rádio amador) sem
autorização da 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 de baixa
potência  com  incapacidade,  portanto,  de  lesionar  ou  expor  a  perigo  o  sistema  de
telecomunicações.  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  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: 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

195. Processo: DPF/BG-00210/2015-INQ Voto: 4662/2017 Origem: GABPRM2-GFFT - 
GUILHERME FERNANDES 
FERREIRA TAVARES

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Inquérito Policial. Oferta de cursos de graduação sem a necessária autorização do MEC. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A conduta em tela não acarreta lesão a
bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. Os fatos noticiados podem
configurar, em tese, crimes de estelionato e/ou contra as relações de consumo. Prejuízo restrito
aos particulares. Precedente 2ª CCR: IPL Nº 00134/2015 (668ª sessão, de 12/12/2016, unânime).
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

196. Processo: DPF/MT-00406/2015-INQ Voto: 4631/2017 Origem: GABPR9-VCMZRS - 
VANESSA CRISTHINA MARCONI 
ZAGO RIBEIRO SCARMAGNANI

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de uso de documento falso (CP, art. 304) e estelionato (CP, art.
171). Correntista da Caixa Econômica Federal " CEF teria apresentado documentos falsos para a
abertura de sua conta-corrente e a utilizado para aplicar golpes via telefone. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Diligências. Documentos apresentados na abertura
da  conta-corrente  não  apresentam indícios  de  falsidade.  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.

197. Processo: DPF/UDI-00143/2016-INQ Voto: 4663/2017 Origem: GABPRM1-WMA - 
WESLEY MIRANDA ALVES

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  crime  de  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304)  em  ação  de
aposentadoria, na qual a autora juntou aos autos cópia de seu título de eleitor com o registro de
que exercia  a  atividade  de lavradora,  e  em realidade,  laborava como doméstica.  Revisão  de
declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Documento  apresentado  perante  o  juízo  estadual.
Aplicação  da  Súmula  546  STJ  "  A competência  para  processar  e  julgar  o  crime  de  uso  de
documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento
público, não importando a qualificação do órgão expedidor." Ausência de ofensa a bens, serviços
ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas
federais. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

198. Processo: DPF/VGA-00327/2014-INQ Voto: 4706/2017 Origem: GABPRM2-MFDH - 
MICHEL FRANCOIS DRIZUL 
HAVRENNE

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  crime  de  estelionato  praticado  mediante  obtenção  fraudulenta  de

74/192



Ata da 680ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00204950/2017

empréstimo consignado junto à instituição financeira privada com a utilização de documento falso
relacionado ao INSS. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Conduta praticada contra
banco privado. Oficiado, o INSS informou não ter sofrido qualquer prejuízo financeiro. Inexistência
de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(Informativo nº 432; CC 125061/MG, Dje 17/05/2013; CC 122257/SP, Dj 28/11/2012). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

199. Processo: SR/DPF/MG-01571/2016-INQ Voto: 4671/2017 Origem: GABPRM2-FCTT - FLAVIA 
CRISTINA TAVARES TORRES

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de roubo (CP, art. 157) em desfavor de uma agência da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT, em 20/10/2015. Relato de que dois indivíduos não
identificados, renderam o carteiro da EBCT e entraram na agência, obrigando o gerente a abrir o
cofre e subtraíram a quantia de R$ 95.221,93 (novecentos e cinco mil, duzentos e vinte e rum
reais e noventa e três centavos) que pertenciam ao patrimônio do Banco do Brasil. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33  "  2ª  CCR).  Valores  subtraídos  que  pertenciam
integralmente ao Banco do Brasil,  sociedade de economia mista. Danos ao serviço postal não
evidenciados. 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 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.

200. Processo: 1.00.000.017428/2015-21 Voto: 4645/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Suposto crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98. Relatório de
Inteligência  Financeira  "  COAF,  noticiando  movimentações  financeiras  atípicas  realizadas  por
empresa  atuante  no  comércio  atacadista  de  máquinas.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). O tipo penal em apreço é de competência da Justiça Federal
somente quando praticado contra o Sistema Financeiro Nacional e a ordem econômico-financeira,
ou em ofensa direta e específica a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas, ou quando o delito antecedente for de competência da Justiça
Federal. No caso em análise, consta dos autos que a empresa investigada teria recebido recursos
de candidato a governador nas eleições de 2014. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 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.

201. Processo: 1.13.000.000424/2017-17 Voto: 4730/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Ofício da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental irregularidades comunicando
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irregularidades em embarcação. Excesso de passageiros. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 -
2ª CCR).  Relatório  da Capitania  Fluvial  informando tratar-se de embarcação tipo lancha para
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° 3825/2016, Procedimento n° 1.13.000.000275/2016-13, Sessão n°
650,  de 07/06/2016,  unânime).  Homologação do declínio  de  atribuições ao Ministério  Público
Estadual.

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

202. Processo: 1.14.000.001108/2017-25 Voto: 4670/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada através da Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de injúria
racial (CP, art.  140, § 3°).  Comentário veiculado em rede social de cunho racista. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Crime atribuído a particular em detrimento de outro
particular.  Não  se  verifica,  no  caso,  ofensa  direta  a  bens  ou  serviços  da  União  ou  de  suas
entidades de administração indireta. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a investigação do feito. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

203. Processo: 1.16.000.001441/2017-60 Voto: 4725/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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 destinado a fins terapêuticos ou medicinais 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.

204. Processo: 1.20.000.000230/2017-87 Voto: 4674/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Ofício da Polícia Federal encaminhando notícia crime, tendo em vista a possível
prática dos crimes de formação de cartel e de fraude em licitações. Sindicato patronal e sindicatos
laborais  estariam  utilizando-se  de  várias  estratégias  e  práticas  a  fim  de  retirar  determinada
empresa do mercado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Relatos
que  não  trouxeram  elementos,  ao  menor  por  ora,  acerca  da  existência  de  suposto  cartel,
tampouco  sobre  suposta  fraude  à  licitações.  Inexistência,  até  o  momento,  de  lesão  a  bens,
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serviços ou interesse da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

205. Processo: 1.22.003.000230/2017-82 Voto: 4737/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  fatos  que  caracterizam,  em  tese,  furto  qualificado  e
organização criminosa. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Inexistência  de  ofensa  a  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  de  suas
entidades autárquicas  ou de  suas  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

206. Processo: 1.23.000.001003/2015-03 Voto: 4699/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

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.

207. Processo: 1.23.001.000362/2017-97 Voto: 4678/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Documento encaminhado
pela 4ª Vara do Trabalho de Marabá noticiando o não repasse de valores por advogado ao seu
constituinte referente à ação trabalhista. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Eventual
prejuízo causado pelo ilícito restrito exclusivamente aos interesses de particular. Inexistência de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

208. Processo: 1.25.002.000443/2017-11 Voto: 4719/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

209. Processo: 1.28.000.000617/2017-45 Voto: 4637/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Representante relata que teria sido
contatada via telefone por uma pessoa que se identificou como servidor da Justiça Federal e
informou a existência de valores a serem recebidos pela noticiante em virtude do êxito de uma
ação judicial supostamente movida contra União. Para tanto, a vítima teria que confirmar seus
dados e entrar em contato com um número informado para dar quitação ao 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.

210. Processo: 1.29.000.001062/2017-11 Voto: 4633/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de denúncia comunicando suposta prática do crime previsto no
art.  297 do CP,  uma vez que determinada instituição de ensino particular  estaria  distribuindo
diplomas e históricos escolares falsos. 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 os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

211. Processo: 1.30.001.001741/2017-60 Voto: 4646/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Noticia de fato.  Suposto crime contra as relações de consumo (Lei  8.137/90,  art.  7º).  Noticia
sigilosa encaminhada pela Sala de Atendimento do Cidadão noticiando oferta de produtos em
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leilão sem informação quanto a supostas pendencias de Imposto sobre a propriedade de veículos
automotores -IPVA e multas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas.  Eventual  caracterização  de  crime  contra  as  relações  de
consumo,  de  competência  da  Justiça  Estadual.  Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC
132.587/MA,  DJe  04/12/2014;  CC  107.342/GO,  DJe  21/08/2014.  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

212. Processo: 1.30.001.002020/2017-77 Voto: 4732/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato sigilosa instaurada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de que síndico de
condomínio edilício estaria, com o apoio de traficante de drogas, comercializando entorpecentes
no condomínio e expulsando moradores ocupantes de unidades invadidas para supostamente
vendê-las  irregularmente.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª
CCR/MPF). Ausência de interesse Federal. 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.

213. Processo: 1.30.001.002064/2017-05 Voto: 4733/2017 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). Constatação pela Caixa Econômica
Federal  de indícios  de  fraude  quanto  à  utilização  de conta  poupança  de particular,  devido  a
realização  de  vários  depósitos,  que  chegam  aproximadamente  a  R$  30.500,00  (trinta  mil  e
quinhentos reais), com saque da quantia respectiva logo em seguida. A empresa pública informa
que não houve a comprovação da origem das quantias movimentadas. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). 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.

214. Processo: 1.30.001.002144/2017-52 Voto: 4728/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, I e II) praticado
em  face  de  agente  da  Polícia  Federal.  Relato  de  que  dois  indivíduos  em  uma  motocicleta
abordaram agente da Polícia Federal que se dirigia ao seu trabalho, subtraindo seus pertences
pessoais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Crime praticado contra
agente da PF que não estava no exercício de suas funções. Inexistência de ofensa direta a bens,
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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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

215. Processo: 1.31.000.000700/2017-29 Voto: 4635/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Saques indevidos, por meio de cartão
magnético, de benefício previdenciário. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR).  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.

216. Processo: 1.34.001.003820/2017-66 Voto: 4703/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação narrando possível crime contra a fé pública.
Indícios de falsificação de dados do Cadastro Ambiental Rural do Governo do Estado de São
Paulo. 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 os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

217. Processo: 1.34.001.004055/2017-00 Voto: 4690/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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 relatando que apresentador de programa televisivo estaria incitando a
prática  de  crime.  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.

218. Processo: 1.34.003.000023/2017-15 Voto: 4723/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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BAURU/AVARE/BOTUCA

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

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

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

219. Processo: 1.34.004.000307/2017-93 Voto: 4673/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Relato de paciente que teria sido vítima de pesquisa cientifica não
consentida e que ao ser atendido por médico, este teria prescrevido medicamento não registrado
na  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  "  ANVISA.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Conduta praticada contra interesse particular. Inexistência
de noticia acerca de conduta criminosa praticada por servidor público federal. Ausência de ofensa
a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. 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.

220. Processo: 1.34.010.000305/2017-15 Voto: 4666/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime de cárcere privado (CP,  art.  148).  Relato  de que indivíduo foi
mantido internado em clinica psiquiátrica de forma involuntária promovida por seu genitor e outros
indivíduos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). No caso de
internação  psiquiátrica  involuntária,  o  Ministério  Público  Estadual  deve  ser  prontamente
comunicado, a fim de que possa certificar-se da legalidade da medida (Lei nº 10.216/2001, art. 8º,
§1º). 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.

221. Processo: 1.34.015.000190/2017-19 Voto: 4700/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  denúncia  anônima  para  apurar  possíveis  crimes  e/ou

81/192



Ata da 680ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00204950/2017

irregularidades previstas no Estatuto do Idoso. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32  da  2ª  CCR).  Inexistência  de  lesão  a  bens,  serviços  ou  interesses  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.

222. Processo: 1.34.043.000087/2017-31 Voto: 4697/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crime de esbulho possessório (CP, art. 161, §1°, II). Representação
dando conta que particular sofrera turbação ou esbulho no imóvel de sua propriedade. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Inexistência de lesão específica e 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Outras deliberações(Declínio)

223. Processo: DPF/MS-0299/2015-INQ Voto: 4680/2017 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) e falsidade
ideológica (CP, art. 299) em face de Junta Comercial. Constituição de empresa com interpostas
pessoas  como sócios,  tendo  o  sujeito  passivo  e  devedor  solidário  lançado  mão de  diversos
artifícios  visando omitir,  impedir  e  dificultar  a  identificação  dos  verdadeiros  controladores  e  a
apuração do crédito tribuário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Lavagem
de dinheiro. Diligência. Oficiada, a Receita Federal informou haver dois procedimentos fiscal em
desfavor da empresa, um com o débito parcelado e outro suspenso por decisão judicial. Ausência
de constituição definitiva do crédito fiscal. Inexistência de crime antecedente a configurar o crime
de lavagem de capitais. Inexistência de justa causa para a persecução penal. Homologação do
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal. 2) Falsidade ideológica
em face de Junta Comercial. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR).
Aplicação do Enunciado nº 62 "Não é da atribuição do Ministério Público Federal a persecução
penal relativa aos crimes de falsidade documental praticados perante Junta Comercial, por não
ofenderem diretamente bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas  públicas".  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

224. Processo: 1.11.001.000055/2017-27 Voto: 4665/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia  de  fato.  Suposto  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  8.137/90).  Noticia  anonima
encaminhada pela Sala de Atendimento do Cidadão noticiando que sociedade empresaria estaria
sonegando em média 1 milhão de reais por ano. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). 1) Crime contra a ordem tributária. Diligência. Oficiada, a Receita Federal informou que a
empresa  sofreu  fiscalização  nos  anos  de  1995,1997,  1999  e  2000,  não  havendo,  contudo,
representação  fiscal  para  fins  penais.  Ausência  de  constituição  definitiva  do  crédito  fiscal.
Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal na hipótese. Inexistência de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 2) Suposta sonegação de
Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços -ICMS. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª
CCR).  Suposto  crime  tributário  cometido  contra  a  Fazenda  Pública  Estadual.  Ausência  de
elementos capazes de justificar  a atribuição do Ministério  Público Federal  para a  persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação parcial do Declínio de atribuição

225. Processo: 1.26.000.000904/2017-20 Voto: 4650/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMES DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITO TRABALHISTA (CP, ART. 203) E
OMISSÃO  DE  REGISTROS  NA  CTPS  (ART.  297,  §4º  DO  CÓDIGO  PENAL).  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de
fato instaurada para apurar possíveis crimes de frustração de direito trabalhista (CP, art. 203) e
omissão de registros na CTPS (CP, art. 297, §4º), bem como a ocorrência da contravenção penal
elencada no art. 50 do Decreto-Lei nº 3.668/41. 2. O Procurador da República oficiante promoveu
o declínio atribuições, por não vislumbrar indícios da prática de crime de competência da Justiça
Federal.  3.  Os autos foram remetidos à 2ª  Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público  Federal  para  fins  de  revisão.  4.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  quanto  à
contravenção penal  (art.  50,  Decreto-Lei  nº  3.668/41).  Enunciado  nº  37  desta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão. 5. A competência para julgar todos os crimes contra a organização do
trabalho é da Justiça Federal. Não cabe distinguir onde a primeira parte do inciso VI do art. 109 da
CF não o faz. Precedentes do STF: RE 511.849 AgR, Primeira Turma, Min. Roberto Barroso, DJe
20/02/2014;  RE  428.863  AgR,  Segunda  Turma,  Min.  Joaquim  Barbosa,  DJE  19/06/2012;  RE
587.530  AgR,  Primeira  Turma,  Min.  Dias  Toffoli,  DJe  26/08/2011;  RE  599.943  AgR,  Primeira
Turma, Min. Cármen Lúcia, DJe 01/02/2011; RE 398.041, Tribunal Pleno, Min. Joaquim Barbosa,
DJe 19/12/2008.  6.  Enunciado nº  27 desta  2ª  CCR:  "A persecução penal  relativa  aos crimes
previstos nos §§ 3º e 4º do art. 297 do Código Penal é de atribuição do Ministério Público Federal,
por  ofenderem  a  Previdência  Social".  Recentes  precedentes  do  STJ,  Terceira  Seção:  CC
139.401/SP, DJe 16/11/2015; CC 133.832/SP, DJe 01/10/2015; CC 135.200/SP, DJe 02/02/2015;
CC 127.706/RS,  DJe 03/09/2014.  7.  Não homologação do declínio de atribuições quanto aos
crimes tipificados nos arts. 203 e 297, §4º do CP 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 homologação parcial
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.

Não Provimento do recurso

226. Processo: 1.30.001.005509/2015-39 Voto: 28/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: RECURSO.  POSSÍVEL CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL PRATICADO
POR SÓCIO-ADMINISTRADOR DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE (LEI  Nº 7.492/86).
PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO N° 32 DA 2ª CCR). ADEQUAÇÃO
DO  ENQUADRAMENTO  DAS  OPERADORAS  DE  PLANO  DE  SAÚDE  ÀS  INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
RECORRIDA.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  contra  o  Sistema
Financeiro Nacional (Lei n° 7.492/86), praticado por sócio-administrador de empresa operadora de
plano de saúde, já que este teria recebido transferências bancárias da operadora para sua conta
particular.  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 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. A operadora de
plano de saúde é instituição equiparada à financeira, na inteligência do art. 1º, parágrafo único,
inc. I, da Lei nº 7.492/86 e do art. 18, § 1º, da Lei nº 4.595/64, e não se submete à falência,
consoante estatui expressamente o inc. II do art. 2º da Lei nº 11.101/2005 (mas, sim, à liquidação
extrajudicial disposta na Lei nº 6.024/74), embora possua contornos e características peculiares "
forma  de  constituição  e  de  fiscalização  ",  o  que  não  afasta,  contudo,  o  reconhecimento  do
exercício de atividade financeira, mesmo que em caráter não exclusivo (art. 1º, § 1º, da Lei nº
9.656/98) 6. O conceito de operadora de planos de saúde se sobrepõe ao conceito de seguradora
de saúde, ao passo que a operadora assegura os serviços ou os custos assistenciais a preço pré
ou pós estabelecido,  além de garantir  a cobertura financeira de riscos de assistência médica,
hospitalar e odontológica, ostentando, pois, outras características que a diferenciam da atividade
exclusivamente financeira, não deixando, porém, de exercer atividade de caráter financeiro. E,
ainda que tal operadora não administrasse seguro, em sentido estrito, acaba por intermediar ou
administrar recursos financeiros de terceiros. 7. Não constitui óbice ao silogismo apresentado o
fato de ser essa pessoa jurídica supervisionada pela ANS, e não pelo Banco Central " BACEN,
vez  que  existem entidades supervisoras  diversas  componentes  da  regulação  estatal  do  SFN
(CVM, SUSEP etc.). A ANS detém competência especial para promover a proteção do equilíbrio
sistêmico do mercado de saúde suplementar, notadamente o dever de definir padrões econômico-
financeiros  e  regular  a  entrada,  a  operação  e  a  saída  das  operadora  de  tal  mercado,  na
inteligência do art. 4º, incisos XXII, XXXIV e XXXV, de sua lei criadora (Lei nº 9.961/2000) e dos
arts. 19, 24 e 35-A, inc. IV e Parágrafo Único, da citada lei que regula as operadoras de planos de
saúde. 8. Outro não é entendimento abraçado pelo Grupo de Trabalho Combate a Crimes contra o
Sistema Financeiro deste Colegiado e pelos Tribunais Regionais Federais da 2ª e da 3ª Regiões.
9. Manutenção da decisão recorrida e remessa dos autos ao Conselho Institucional do Ministério
Público Federal para análise do recurso interposto.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pelo não provimento do recurso
e remessa dos autos ao Conselho Institucional do Ministério Público Federal, nos termos do voto
proferido pelo Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. Restou vencido o relator, Dr. Franklin
Rodrigues da Costa. Participou da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Homologação de Arquivamento

227. Processo: DPF/AM-00166/2016-INQ Voto: 4647/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330)  tendo  em  vista  o
descumprimento de decisões judiciais proferidas nos autos de processo trabalhista. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada em abstrato para o delito que
é de 06 (seis) meses de detenção. Fatos ocorridos entre os anos de 2009 a 2011. Prescrição da
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pretensão punitiva estatal já que decorridos mais de 06 (seis) anos da data do último fato (CP, art.
109, inc. VI). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

228. Processo: DPF-PATOS-0263/2011-INQ Voto: 4656/2017 Origem: GABPRM2-TMJM - TIAGO 
MISAEL DE JESUS MARTINS

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de falsidade ideológica (CP, art.  299). Suposta inserção fraudulenta de
declaração falsa em CPTS relativamente à remuneração de trabalhador. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Laudo pericial que comprovou registros divergentes dos
dados  quanto  à  remuneração  lançada.  Oitiva  de  funcionários  que  não  resultaram  em
esclarecimentos dos fatos quanto a autoria. Trabalhador que teve a CTPS adulterada nunca foi
encontrado  para  aclarar  as  investigações.  Inexistência  de  elementos  mínimos  que  permitam
esclarecer a autoria da falsidade, bem como de diligências capazes de modificarem o panorama
probatório atual, mormente pelo tempo decorrido da data dos fatos (2011) até a presente data.
Ausência  de  elementos  mínimos  aptos  a  dar  prosseguimento  à  investigação  do  feito.
Homologação de arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal e do
Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

229. Processo: DPF/PHB/PI-00026/2017-INQ Voto: 4664/2017 Origem: SJUR/PRM-PI - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/PARNAÍBA-PI

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

Ementa: Inquérito policial. Crime de furto (CP, art. 155). Auto de prisão em flagrante consignando que no
dia 27/02/2017 no município de Luís  Correia/PI,  policiais rodoviários federais teriam abordado
veículo e constatado que um de seus ocupantes estava de posse de 1 (um) cone de propriedade
da  PRF.  Promoção  de  arquivamento  fundada  no  princípio  da  insignificância.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora presentes autoria e materialidade, constata-se, no
caso,  a  demonstração  da  mínima  ofensividade  da  conduta,  associada  ao  baixo  grau  de
periculosidade social da ação. Furto de apenas 1 (um) cone de sinalização que fora restituído à
PRF. Pagamento de fiança de valor significativo (R$ 4.685,00). Ausente notícia de reiteração da
conduta.  Aplicação excepcional  do princípio da insignificância,  em observância  ao previsto na
Orientação nº 30 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.

230. Processo: DPF-UDI-00594/2016-INQ Voto: 4739/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal (CP, art. 171, §
3°).  Indivíduo  não  identificado,  utilizando-se  de  documentos  falsos  abriu  conta  poupança  e
contraiu empréstimo consignado em folha de pagamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Apesar  das  diversas  diligências  realizadas,  bem como das  diferentes  linhas
investigativas adotadas, não se obteve sucesso em identificar o autor do delito. Inexistência de
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elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Ausência de
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

231. Processo: SR/DPF/MG-01787/2014-INQ Voto: 4715/2017 Origem: GABPRM2-TCA - THIAGO 
CUNHA DE ALMEIDA

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

Ementa: Inquérito policial.  Suposto crime de estelionato majorado (CP, art.  171, § 3º). Beneficiaria teria
pleiteado benefício assistencial a pessoa idosa se utilizando de documento ideologicamente falso
no  qual  constava  informação  errônea  de  que  estava  separada  de  seu  marido.  Revisão  de
arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Caso  no  qual  o  meio  empregado  para  a  obtenção do
benefício era absolutamente ineficaz, uma vez que a renda da pessoa que se pretendia excluir do
núcleo familiar era irrelevante para a concessão do benefício, tendo esse sido deferido pelo INSS
já que a beneficiária fazia jus ao seu recebimento. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

232. Processo: SR/DPF/PI-0827/2016-IPL Voto: 4669/2017 Origem: SJUR/PRM-PI - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Ministério  do  Trabalho  e  Emprego "  MTE,  pelo  recebimento indevido  do benefício  seguro
defeso. Investigado que recebeu seguro defeso pelo município de Francisco Ayres, nos anos de
2009 e 2010, e pelo município de Floriano, nos anos de 2012 a 2014. Revisão de arquivamento
(LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Em sede de oitiva  policial,  o  investigado informou que é
pescador  e  que  para  garantir  sustente  de  sua  família,  complementa  a  renda com venda  de
abóboras e melancias em pequena quantidades,  e que desenvolve a atividade pesqueira em
vários municípios. Afirmou, também, que a pequena mercearia em sua residencia pertence a sua
esposa e que o faturamento é ínfimo. Fatos que ocorreram na vigência da Lei nº 10.779/2003, que
não previa como requisito a proibição de outra outra fonte de renda. 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.

233. Processo: SRPF-AP-00053/2016-INQ Voto: 4659/2017 Origem: GABPR4-JCCN - 
JOAQUIM CABRAL DA COSTA 
NETO

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

Ementa: Inquérito policial. Possível crime de tentativa de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º c/c art.
14)  praticado  em  desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  "  INSS.  Pleito  para  o
recebimento de benefício de amparo social a idoso (LOAS), que foi indeferido tendo em vista que
a investigada apresentou documentação com informações divergentes, em momentos diferentes,
ao passo que restou evidenciado que a investigada possuía certidão de casamento e seu marido
teria renda suficiente para o sustento do núcleo familiar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Diligências. Oitiva de testemunhas e da própria investigada que esclareceram que
a mesma era separada de fato de seu cônjuge há mais de 20 anos. Ainda, as divergências nas
informações se deram por conta de registro tardio da certidão de nascimento da investigada.
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Ausência de dolo na conduta investigada. Não ocorrência do crime examinado. Homologação do
arquivamento.

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

234. Processo: 1.04.005.000024/2017-71 Voto: 4623/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação relatando supostas irregularidades em processo judicial ajuizado
contra a Caixa Econômica Federal " CEF. Noticiante apresenta um dossiê contendo: a) cópia da
ação ordinária ajuizada, na qual pleiteia continuidade do contrato de financiamento habitacional;
b) cópia de notícia veiculada em revista sobre auditoria realizada pela CGU na CEF no ano de
2012, a qual apontou espécie de confisco de cadernetas de poupança. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  indícios  de  fraudes/irregularidades  no  processo  que
tramitou junto à Vara Federal de Porto Alegre e julgou improcedente a demanda. Inconformismo
do representante e intenção de rediscutir  o mérito da ação ordinária.  Atipicidade da conduta.
Recurso do interessado contra o arquivamento que não trouxe fatos novos capazes de alterar o
panorama probatório. 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.

235. Processo: 1.11.000.001116/2016-01 Voto: 4660/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: PIC. Manifestação através da Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando possível irregularidade
na documentação apresentada por determinada empresa em pedido de patente apresentado ao
Instituto Nacional de Propriedade Industrial " INPI. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV).  Ausência  de  indícios  de  fraude  no  processo  que  deferiu  a  patente.  Inconformismo  do
representante que teve seu pedido de patente indeferido pelo INPI em razão de não atender os
requisitos legais. 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.

236. Processo: 1.15.000.000830/2016-24 Voto: 4653/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de calúnia (CP, art. 138). Comunicação de que advogado em peça
processual teria imputado falsamente a prática de crimes a Procurador Federal do INSS. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Causídico acreditava que os dados contidos em ofício
encaminhado pelo Procurador Federal eram falsos e que ele teria agido fora de suas atribuições.
Não se observa, nos autos, a intenção de macular a honra do Procurado Federal, mas sim o
intuito de defender seu cliente e ver seus anseios atendidos,  tanto que a peça supostamente
caluniosa não foi endereçada ao Procurado Federal, mas sim ao INSS. Conduta desprovida de
animus caluniandi. Não caracterização de crime contra a honra. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

237. Processo: 1.15.000.001290/2017-87 Voto: 4652/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Representação
Administrativa da Previdência Social noticiando irregularidades em Laudo Técnico acompanhado
de  Perfil  Profissiográfico  Previdenciário  assinado  por  engenheiro  do  trabalho.  Descrição  de
exposição de ruído sem a devida informação do setor de trabalho. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Apesar  das  informações  prestadas  no  PPP  e  no  Laudo  Técnico  de
Condições Ambientais de Trabalho estarem incompletas, não há elementos que apontem a prática
do crime de falsidade ideológica. Não evidenciada a vontade consciente para configuração da
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 os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

238. Processo: 1.15.000.001380/2017-78 Voto: 4689/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Sociedade empresária que deixou
de apresentar, no prazo estabelecido, livro de movimentação de combustíveis (LMC) e respectivas
notas fiscais do período de 10/04/2013 a 25/04/2014 à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis " ANP. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62 " IV). Infração administrativa
prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/99, apenada com multa. Atipicidade criminal da conduta.
Homologação do arquivamento.

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

239. Processo: 1.15.001.000092/2017-96 Voto: 4729/2017 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, integrante de núcleo familiar que percebe o benefício do
Bolsa Família, realizou doação eleitoral para sua própria campanha 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). Conduta que, por si só,
não configura ocorrência de crime. Ademais, o candidato esclareceu que a doação feita por ele
para sua própria campanha eleitoral foi de apenas R$ 60,00 (sessenta reais) compatíveis com
seus  ganhos  como  vendedor  ambulante.  Arquivamento  no  âmbito  eleitoral  pela  ausência  de
irregularidade na referida doação. 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.
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240. Processo: 1.15.001.000095/2017-20 Voto: 4701/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Beneficiária  do
Programa Bolsa Família teria efetuado uma doação de R$ 2.000,00 para o custeio de sua própria
campanha  eleitoral,  o  que  vislumbraria  possível  desnecessidade  na  obtenção  do  benefício.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). O valor da doação, por si só, não indica
ocorrência do crime de estelionato. Materialidade delitiva não evidenciada. Eventual ilícito eleitoral
já arquivado. Homologação do arquivamento.

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

241. Processo: 1.15.002.000209/2017-21 Voto: 4711/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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). Fiscalização
perpetrada pelo IBAMA teria constatado por meio dos Documentos de Origem Florestal " DOF's,
que  a  receita  bruta  anual  auferida  pela  sociedade  empresária  superaria  o  máximo  de  R$
360.000,00 para o enquadramento como microempresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de  noticia  acerca  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.
Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal na hipótese. Inexistência de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18
do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

242. Processo: 1.18.001.000134/2017-87 Voto: 4634/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de estelionato e falsidade ideológica (CP, arts. 171, § 3º e 299)
perpetrados em face do INSS. Constatação pelo Juízo,  em ação previdenciária objetivando a
concessão do benefício de auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez,
de que  haveria  divergência  entre  o  endereço  fornecido pelo  demandante na peça  exordial  e
aquele  constante  nos  documentos  apresentados perante  a  autarquia  federal  no  momento  do
pedido administrativo do benefício. Revisão de arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93). Extinção
do processo sem resolução de mérito em razão da incorreção quanto ao endereço descrito na
pelo exordial, não tendo o suposto documento falso induzido o magistrado a erro, tampouco a
autarquia  federal,  que sequer foi  cientificada da existência  da ação.  Fraude que culminou na
condenação  da  parte  autora  em  litigância  de  má-fé.  Ausência  de  indícios  de  fraude  nos
documentos apresentados junto ao INSS quando do pedido administrativo de benefício. 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.

243. Processo: 1.18.001.000310/2017-81 Voto: 4624/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 

89/192



Ata da 680ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00204950/2017

ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime do art. 297, § 4º, do Código Penal. Reclamação trabalhista que
reconheceu  vínculo  de  labor  anterior  ao  constante  na  CTPS.  Empregador  que  teria  omitido
anotações  em Carteira  Nacional  de  Trabalho  e  Previdência  Social  "  CTPS  relativamente  ao
período de 01/04/2010 a 02/01/2011. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). No
caso  em  exame,  verifica-se  que  a  CTPS  continha  as  anotações  do  vínculo  empregatício,
apresentando equívoco quanto a data inicial  do contrato de trabalho. Ausência de indícios de
fraude e de dolo na conduta analisada. 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.

244. Processo: 1.20.000.000583/2017-87 Voto: 4687/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta comercialização, por meio do Facebook, de papel-moeda falsificado.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação da autoridade policial
de que o perfil investigado não foi localizado por ocasião das investigações preliminares nem se
encontrou qualquer  indício  de que a denúncia  anônima que  lhes  deu  causa  seja  verdadeira.
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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

245. Processo: 1.20.000.000785/2017-29 Voto: 4688/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia noticiando o suposto crime de contrabando de
cigarros  (CP,  art.  334-A).  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Após  a
realização de diligências preliminares pela Policia Federal, não foi constatada a prática do crime
noticiado. Ausência de provas da autoria e materialidade delitiva. Inexistência de justa causa para
o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

246. Processo: 1.22.014.000142/2016-71 Voto: 4731/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUN DE SÃO 
JOÃO DEL REI/LAVRAS

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária  (CP,  art.  337-A).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Informação proveniente da Receita
Federal dando conta da inexistência de procedimento administrativo fiscal com relação ao ano-
calendário 2013, objeto do presente feito. 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.
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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.

247. Processo: 1.22.020.000248/2016-95 Voto: 4638/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato praticado no âmbito do programa Farmácia Popular
do Brasil (CP, art. 171, § 3º). Representante relata que foram recebidos medicamentos em seu
nome. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Ausência de provas da
materialidade delitiva e autoria. Inexistência de diligências capazes de comprovar a materialidade
e autoria, tendo em vista que já se passaram mais de cinco anos desde a data dos fatos. Ausência
de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

248. Processo: 1.23.000.001365/2009-48 Voto: 4720/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Supostos  crimes  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A)  e
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, inc. IV). 1) Apropriação indébita previdenciária (CP, art.  168-A). Conduta praticada em
05/2005. Pena máxima cominada em abstrato de 05 (cinco) anos de reclusão. Prazo prescricional
de 12 anos (CP, art. 109, III). Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade (CP, art.
107, IV). Homologação do arquivamento. 2) Sonegação de Contribuição previdenciária (CP, art.
337-A).  In  casu,  muito  embora  tenha  havido  omissão  em  GFIP,  o  próprio  ente  investigado
registrou  as  remunerações  em  seus  documentos  contábeis  (folhas  de  pagamento),  o  que
descaracteriza  o  ilícito  criminal.  Precedente  STJ  "Indicando  as  instâncias  ordinárias  que  a
empresa procedeu à anotação das remunerações em folhas de pagamento e na escrituração
contábil, apenas descumprindo a obrigação acessória de lançar os montantes nas GFIPS, tem-se
simples hipótese de não pagamento da contribuição previdenciária - fato atípico." (Resp 1171750,
Min.  Nefi  Cordeiro,  Sexta  Turma,  Dje  06/11/2015).  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.

249. Processo: 1.23.002.000025/2007-18 Voto: 4721/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  invasão  de  terras  públicas  (Lei  n°
4.947/66, art. 20). Representação noticiando que particular estaria auferindo vantagens indevidas
através de negociação de terras da União. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Chamado a esclarecer os fatos, o representante somente compareceu a Procuradoria após 6
anos, e explicou que apenas ouviu falar que o investigado costumava lotear terras públicas e
vendê-las  a  terceiros,  desconhecendo,  contudo,  qualquer  pessoa  que  tivesse  efetivamente
comprado terra pública vendida pelo investigado. Ausência de elementos probatórios mínimos a
justificar a deflagração de procedimento investigatório penal, mormento levando-se em conta o
tempo  decorrido  dos  supostos  fatos  (ano  de  2007)  e  a  presente  data.  Homologação  do
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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.

250. Processo: 1.23.007.000063/2015-31 Voto: 4649/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º)
praticado em desfavor do Ministério do Trabalho e Emprego " MTE. Recebimento indevido de
seguro-desemprego de pescador artesanal,  concomitante a labor como merendeira em escola
estadual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Oitiva da investigada,
que, alegou não ter agido ilegalmente quando firmou o contrato de trabalho temporário com a
escola estadual, já que não teve anotação em sua Carteira de Trabalho, desconhecendo o caráter
ilícito  de  sua  conduta,  pois  acreditava  que  somente  atividades  remuneradas  com  vínculo
reconhecido na CTPS, afastariam o seu direito de receber o seguro defeso. Ausência de prova de
dolo  efetivo  na  conduta  examinada.  Ademais,  os  fatos  ocorreram  na  vigência  da  Lei  nº
10.779/2003,  que  não  previa  como  requisito  a  proibição  de  outra  outra  fonte  de  renda.
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.

251. Processo: 1.25.000.000158/2017-10 Voto: 4658/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 2º, II). Manifestação
encaminhada através da Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando ausência de recolhimento de
valores descontados da remuneração de servidor a título de IR por parte de prefeitura municipal.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Relato genérico sem fornecimento de dados
mínimos como nome e CPF da suposta vítima. Impossibilidade de localização do representante
para  que  prestasse  mais  informações  acerca  do  fato.  Inexistência  de  indícios  suficientes  da
prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

252. Processo: 1.25.000.001551/2017-12 Voto: 4718/2017 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.
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253. Processo: 1.25.000.001568/2017-70 Voto: 4642/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato relatando possível crime de violação de correspondência (Lei nº 6.538/78, art. 40)
no âmbito da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. O objeto foi recebido no Centro
de Tratamento de Encomendas de Belo Horizonte/MG, onde foi constatado que o mesmo estava
com a embalagem violada. 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. Ainda, não foram realizadas
filmagens capazes de identificar os possíveis autores do delito. Ausência de provas da autoria
delitiva.  Inexistência  de  diligências  viáveis  a  modificarem 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.

254. Processo: 1.25.007.000086/2017-32 Voto: 4727/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, art. 289, § 1º).
Recebimento  de  01  cédula  de  R$  50,00  (cinquenta  reais)  durante  a  venda  de  produtos  por
comerciante ambulante. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). As informações
prestadas pelo representante foram insuficientes para possível identificação do agente da conduta
delitiva. Inexistência de elementos mínimos que permitam esclarecer a autoria do falsum e da
introdução da nota em circulação, bem como de diligências capazes de modificarem o panorama
probatório atual. Carência de justa causa para continuidade da persecução penal. Homologação
de arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal e do Verbete Sumular
nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

255. Processo: 1.25.008.000210/2017-50 Voto: 4639/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  Juízo  da  4ª  Vara  Federal  de  Ponta
Grossa/PR, com o relato de possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330) por parte de
demandado em procedimento cível, que teria deixado de cumprir determinação judicial. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verificação, a partir de consulta ao feito originário,
de que, embora a destempo, os documentos requisitados foram juntados aos autos. Cumprimento
da ordem judicial, não se vislumbrando, no caso, intenção deliberada de não atender ordem legal.
Dolo não evidenciado. Falta de justa causa para prosseguir  na persecução. Homologação do
arquivamento.

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

256. Processo: 1.25.008.000216/2017-27 Voto: 4636/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  estelionato  em  face  do  INSS.
Irregularidade no recebimento de benefício assistencial de amparo à pessoa com deficiência, em
virtude  de  omissão  de  alteração  da  situação  da  renda  do  grupo  familiar.  Eventual  não
preenchimento de requisito de natureza econômica (renda familiar per capita seria superior a " do
salário  mínimo).  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Entendimento jurisprudencial  no sentido da inconstitucionalidade do § 3º  do art.  20 da Lei  nº
8.742/93.  Critério  que  não  pode  ser  utilizado  como único  paradigma  para  a  constatação  da
miserabilidade social ou para fins de imputação penal. Ademais, houve devolução ao INSS dos
valores contestados. Ausência de indícios quanto ao elemento subjetivo do tipo. Falta de justa
causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

257. Processo: 1.25.008.000241/2017-19 Voto: 4667/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime de falso testemunho (CP,  art.  342)  praticado no bojo de ação
trabalhista. Relato de que a autora da ação trabalhista teria faltado com a verdade em depoimento
colhido nos autos de carta precatória em relação ao horário de trabalho e poderes concedidos por
procuração. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Suposta afirmação falsa que
teria se dado pela autora da ação. Conduta que não se amolda ao tipo penal.  Atipicidade na
conduta encetada. Crime não configurado. Homologação do arquivamento.

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

258. Processo: 1.27.002.000228/2017-37 Voto: 4686/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, arts. 171, § 3º) em razão do recebimento
indevido de benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (art. 62, IV
da  LC  75/93).  Apesar  de  o  segurado  não  possuir  procurador  ou  representante  legal  e  do
recebimento ser via cartão magnético,  o montante indevido foi  restituído na integralidade pelo
agente pagador. Não havendo saque dos valores após o óbito, não há que se falar no crime de
estelionato previdenciário. 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.

259. Processo: 1.29.000.000277/2017-15 Voto: 4764/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de crime de desobediência (CP, art. 330 e Lei nº 7.347/85, art. 10)
por parte de empregador, em virtude de não atendimento à requisição expedida pelo Ministério
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Público  do  Trabalho  no  bojo  de  Procedimento  Preparatório,  que  visava  apurar  fraude  em
pagamento  de  verbas  trabalhistas  devidas  na  rescisão  do  contrato  de  trabalho.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, verifica-se que a requisição do MPT
se deu para que a empresa apresentasse defesa contra denuncia ofertada pela ex-empregada,
além da apresentação de documentos relativos a contratos de trabalho de todos os trabalhadores,
além de informar se possuía pendências com a previdência. Assim, observa-se não haver fato
determinado que justifique a atuação do Ministério Público do Trabalho, já que a vulneração de
direitos trabalhistas de um único trabalhador não são suficientes para justificar a sua atuação
mediante Ação Civil  Pública,  que é instrumento de tutela coletiva.  Não configuração do delito
examinado.  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.

260. Processo: 1.29.000.001385/2017-13 Voto: 4661/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposta prática de crime de falso testemunho (CP,  art.  342)  em depoimento
prestado  em  reclamatória  trabalhista.  Testemunhas  da  reclamante  teriam  alegado  que  o
reclamante fazia uso de explosivos durante o labor, fato que restou afastado durante instrução
processual.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). O Julgador desconsiderou de
pronto  o  depoimento,  como  meio  de  prova  válido,  haja  vista  o  teor  absurdo  do  testemunho
emitido.  Declaração  juridicamente  irrelevante  para  o  deslinde  da  causa.  Ausência  de
potencialidade  lesiva.  Precedentes  do  STJ:  (REsp  659.512/RS,  Rel.  Ministro  GILSON  DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 29/11/2004, p. 397) e (HC 14.717/SP, Rel. Ministro
EDSON  VIDIGAL,  QUINTA TURMA,  julgado  em  13/03/2001,  DJ  09/04/2001,  p.  373).  Não
configuração do crime. Homologação do arquivamento.

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

261. Processo: 1.29.000.001464/2017-16 Voto: 4683/2017 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 07/09/2016, no Município de Porto
Alegre/RS. Relato de arrombamento da agência. Não houve subtração de bem algum. 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 testemunhas e impossibilidade de identificação do autor
do fato com base em fragmento de impressão papilar.  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.

262. Processo: 1.29.000.002850/2015-63 Voto: 4681/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: PIC. Supostos crimes de trabalho escravo,  cárcere privado e exploração sexual.  Denunciante
relata que foi mantido, juntamente com sua esposa, em cárcere privado em clinica localizada na
cidade de Viamão/RS, a qual também submete pessoas à trabalho escravo e exploração sexual.
Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fatos  semelhantes foram objeto  de
procedimento de investigação criminal  o qual,  após diligências,  foi  arquivado por ausência de
lastro probatório de materialidade delitiva.  No presente caso,  em que pese os fatos narrados
serem  graves,  não  há  novos  elementos  que  possam  lastrear  uma  investigação.  Diligências
realizadas não identificaram elementos informativos de autoria, materialidade dos crimes e suas
circunstâncias.  Instado  a  se  manifestar  sobre  os  fatos  narrados,  o  denunciante  se  limitou  a
entregar  a  autoridade  policial  alguns  documentos  pessoais.  Ausência  de  justa  causa.
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.

263. Processo: 1.29.020.000060/2012-62 Voto: 4657/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: PIC. Possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, I e II). Ofício da Promotoria
de Justiça Criminal do município de Cachoeira do Sul/RS encaminhando cópia de processo que
apura irregularidades na concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. Beneficiária da
AJG teria declarado indevidamente dedução em Imposto de Renda. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Transcurso de vários anos desde a instauração do presente procedimento
sem a constituição definitiva do crédito tributário. 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 os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

264. Processo: 1.30.001.001189/2017-18 Voto: 4641/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Representação noticiando que um Projeto de Lei da Câmara, que dispõe sobre o
exercício da profissão de detetive particular, seria um instrumento para a criação de um poder
paralelo  de  um  partido  político.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Inexistência  de  conduta típica  a  ser  apurada.  Ausência  de elementos mínimos necessários à
deflagração da persecução penal e, por conseguinte, de justa causa para o prosseguimento do
feito. Homologação do arquivamento.

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

265. Processo: 1.30.001.005030/2016-83 Voto: 4654/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  supostas  irregularidades  na  concessão  de  benefício
previdenciário. Denunciante notícia que seus documentos teriam sido usados por terceiros para
concessão de benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação pela
Previdência Social da existência de homônimos e posterior regularização dos dados cadastrais
dos  segurados.  Revisão  do  ato  concessório.  Beneficio  concedido  em  conformidade  com  a
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legislação  vigente  à  época.  Ausência  de  indícios  da  materialidade  delitiva.  Homologação  do
arquivamento.

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

266. Processo: 1.30.008.000017/2017-59 Voto: 4717/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Noticia de fato. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Pessoa não identificada teria
realizado saque fraudulento de seguro-desemprego. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV).  Requerimentos  apresentados  em  um  município  e  saques  realizados  em  agências  de
localidades diversas. Utilização de documentação falsa. Transcurso de mais de 3 (três) anos do
fato criminoso. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

267. Processo: 1.31.001.000347/2015-13 Voto: 4644/2017 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 constatou a suposta ocorrência do ilícito mencionado.
Débito previdenciário no valor de R$ 4.240,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Valor suprimido inferior a R$ 10.000,00. Consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o
princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20
da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07 considerou como dívida ativa da União
também  os  débitos  decorrentes  das  contribuições  previdenciárias,  dando-lhes  tratamento
semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal,
entre  os  crimes  de  descaminho,  de  apropriação  indébita  ou  sonegação  de  contribuição
previdenciária, razão pela qual deve se estender a aplicação do princípio da insignificância a estes
últimos delitos. Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no
REsp 1447953/SP, Quinta Turma, DJe 18/02/2015; AgRg no REsp 1468326/RS, Sexta Turma,
DJe 11/02/2015. Homologação do arquivamento.

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

268. Processo: 1.32.000.000480/2017-04 Voto: 4629/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de fato. Ofício encaminhado pela FUNAI noticiando suposta prática de tráfico internacional
de drogas na comunidade de Mutum/RR (art. 33 c.c. com o art. 40, I, da Lei n.º 11.343/2006).
Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Após  a  realização  de  diligencias
investigatórias, não foram colhidos quaisquer elementos indiciários da prática de crime de tráfico
internacional  de  entorpecentes.  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.
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269. Processo: 1.34.001.002286/2017-71 Voto: 4691/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Sociedade empresária que deixou
de encaminhar, no prazo estabelecido, cópias dos livros de movimentação de combustíveis (LMC)
e das respectivas notas fiscais do mesmo período à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis " ANP. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62 " IV). Infração administrativa
prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/99, apenada com multa. Atipicidade criminal da conduta.
Homologação do arquivamento.

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

270. Processo: 1.34.003.000252/2016-41 Voto: 4684/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: PIC. Supostos crimes tipificados nos arts. 297, §4 e 337-A, ambos do Código Penal. Procedimento
instaurado a partir de encaminhamento de sentença trabalhista. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Ofício da Vara do Trabalho informando a interposição de recurso junto ao TRT.
Ausência de trânsito em julgado. Não ocorrência da constituição do crédito. Natureza material do
delito.  Enunciado  nº  63  desta  2ªCCR.  Ausência  de  justa  causa  no  momento  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

271. Processo: 1.34.016.000498/2016-73 Voto: 4627/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

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

Ementa: Procedimento preparatório instaurado para apurar a conduta de Delegado Federal que remeteu
autos de prisão em flagrante e apreensão de mercadorias à Justiça Estadual diante de evidencias
de  tráfico  internacional  de  drogas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências.  Esclarecimento  do  Delegado  Federal  de  que  no  momento  do  flagrante  não  se
vislumbraram  elementos  de  tráfico  internacional  de  drogas.  Recomendação  expedida  pelo
Parquet Federal no sentido de que seja instaurado inquérito policial para casos similares. Crime
não configurado. Atipicidade na conduta perpetrada. Homologação do arquivamento.

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

272. Processo: 1.35.000.000624/2017-11 Voto: 4693/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  notícia  crime  anônima  dando  conta  de  supostas
irregularidades/fraudes no Programa Minha Casa Minha Vida. Noticiante informa que apenas 72
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famílias teriam recebido imóveis e que a vistoria realizada em tais imóveis teriam apontado que os
materiais empregados na obra não eram os previstos no projeto. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Denúncia  anônima  que  não  apresentou  qualquer  documento  ou
comprovação. Diligências. Ofício da CEF informando que não foram realizadas vistorias no local.
Inexistência de indícios da materialidade delitiva. 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.

Homologação parcial de Arquivamento

273. Processo: 1.26.000.001482/2014-67 Voto: 4677/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: INQUÉRITO CIVIL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A) E
SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  337-A).  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.  CRIME  MATERIAL.  AUSENCIA  DE  CONSTITUIÇÃO  DO  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA.  CRIME  FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO  DA  VIA
ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 83 DA LEI Nº 9.430/96. PROSSEGUIMENTO
DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito civil  instaurado para apurar os crimes de
apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) e sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A), em razão de representação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco "
TCE,  dando conta de que no ano de 2008 ex-gestor  municipal  teria  suprimido e deixado de
repassar à previdência social parte das contribuições previdenciárias dos servidores municipais,
gerando um recolhimento a menor de R$ 98.259,53. 2. A Procuradora da República oficiante, com
arrimo  na  natureza  material  dos  delitos  e  na  ausência  de  constituição  definitiva  do  crédito
tributário, promoveu o arquivamento dos autos. 3. De fato, quanto ao crime de sonegação de
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), exige-se a constituição definitiva do crédito tributário
ante a natureza material do delito. 4. Já o crime tipificado no art. 168-A do Código Penal é de
natureza  formal.  Caracteriza-se  pelo  não  repasse  à  Previdência  Social  das  contribuições
previdenciárias recolhidas do trabalhador. O tipo penal não se refere a supressão ou alteração do
tributo. Por isso, não há motivo para obstar a persecução penal até o término de procedimento
administrativo destinado a apurar o crédito tributário. Precedente do STF (HC 97888/RJ, Relator
Min. LUIZ FUX, DJe 02/06/2011). 5. Atecnia do art. 83 da Lei 9.430/96. Pela análise da Súmula
Vinculante  nº  24,  do  Supremo Tribunal  Federal,  verifica-se  que  o  prévio  exaurimento  da  via
administrativa é condição objetiva de punibilidade apenas em relação aos crimes materiais contra
a ordem tributária. 6. No caso, há indícios suficientes do cometimento do crime de apropriação
indébita  previdenciária,  no  que  o  arquivamento  mostra-se  prematuro.  7.  Homologação  do
arquivamento em relação ao crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e
designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal quanto ao crime de
apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).

Deliberação: 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.

Não homologação da Suspensão Condicional do Processo

274. Processo: 1.00.000.006335/2017-32 Voto: 4745/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. CRIME PREVISTO NO ART. 334,
§1º, IV, DO CP. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 89 DA LEI
Nº 9.099/95 E 77 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
AUSÊNCIA  DE  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  SUBJETIVOS.  INSISTÊNCIA  NA
NEGATIVA DE OFERECIMENTO.  1.  Denúncia  oferecida  pelo  Ministério  Público  Federal  pela
prática do crime previsto no art. 334, §1º, c, do CP, em razão da apreensão de 3 (três) Máquinas
Eletrônica  Programável  "  MEP  (caça-níqueis)  no  interior  do  estabelecimento  comercial  da
denunciada.  2.  O  Procurador  da  República  deixou  de  oferecer  a  proposta  de  suspensão
condicional do processo ao argumento da reprovabilidade da conduta (culpabilidade), uma vez
que  a  ré  já  foi  processada  pela  mesma conduta  em outra  ocasião,  tendo  conhecimento  da
proibição, a ignorando em proveiro próprio com fins comerciais, não se podendo falar, portanto, no
atendimento aos requisitos subjetivos exigidos pelo artigo 89 da Lei 9.099/95 e de que trata o
inciso II, do artigo 77, do Código Penal. 3. Discordância do Juiz Federal. Autos remetidos à 2ª
CCR, nos termos do art. 28 do CPP. 4. O art. 89 da Lei nº 9.099/95 e o art. 77 do CP estabelecem
requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento do benefício de suspensão condicional do
processo. 5. Ocorre que, quanto aos requisitos subjetivos, verifica-se que a apreciação negativa
das  circunstâncias,  dos  motivos  e  da  conduta  social  da  agente  impedem o  oferecimento  da
benesse  pelo  MPF.  6.  Na  hipótese  dos autos,  os  antecedentes  criminais  da denunciada não
autorizam a concessão do benefício, visto que a ré já fora processada por conduta idêntica. 7. O
não  preenchimento  de  requisito  de  admissibilidade  impede  o  oferecimento  da  benesse  pelo
Ministério Público Federal. Precedente do STJ: (STJ - Quinta Turma, RESP 200802194638, Jorge
Mussi,  DJE : 30/11/2009) 8. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

275. Processo: JF-AP-0001949-13.2017.4.01.3100-
INQ

Voto: 4577/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO AMAPÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 299 E 347
DO CP. REVISÃO (CPP, ART. 28). CRIMES PRATICADOS CONTRA INTERESSE DA JUSTIÇA
FEDERAL.  SÚMULA 546  DO  STJ.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar possível
prática do crime descrito no art. 347 do CP, uma vez que particular teria apresentado contrato de
compra e venda contendo informações supostamente falsas perante a 1ª Vara Federal do Amapá,
com o fim de induzir a erro o juízo. 2. O il. Procurador da República oficiante, entendendo que
apenas o delito do art.  347 do CP estaria presente,  promoveu o arquivamento,  tendo vista a
ocorrência  da  prescrição  da  pretensão  punitiva,  e,  subsidiariamente,  requereu  o  declínio  de
atribuições  à  Justiça  Estadual  quanto  ao  crime  do  art.  299  do  CP.  3.  O  MM.  Juiz  Federal
determinou o arquivamento do presente inquérito quanto ao crime de fraude processual e, no que
tange ao delito de falsidade ideológica, discordou do requerimento de declínio para o Ministério
Público Estadual,  visto  que o documento foi  apresentado perante a Justiça Federal.  4.  Fatos
narrados  que  configuram,  em tese,  os  crimes  descritos  nos  artigos  299  e  347  do  CP.  5.  A
atribuição para apuração do delito remanescente (falsidade ideológica) é do Ministério Público
Federal,  uma  vez  que  o  documento  supostamente  falso  (contrato  de  compra  e  venda)  foi
apresentado  perante  a  1ª  Vara  Federal  do  Amapá.  6.  Aplicação  da  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".  7.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar
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prosseguimento à persecução penal.

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

276. Processo: JF/ES-0500008-92.2016.4.02.5002-
INQ

Voto: 4588/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de estelionato (CP,  art.  171).  Instituições de ensino privadas
estariam oferecendo  cursos  de  graduação  no  Estado  do  Espírito  Santo  sem autorização  do
Ministério da Educação " MEC. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR).
Eventual crime praticado contra particulares. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse
da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência, até o momento, de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Precedente da 2ª  CCR: NF nº  1.24.000.001365/2015-59,  626ª  Sessão de Revisão,  de
31/08/2015, unânime. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

277. Processo: JF/ITJ/SC-5018559-
16.2016.4.04.7208-PIMP - Eletrônico 

Voto: 4573/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ITAJAÍ

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTA ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE IMÓVEL QUE
FOI  PENHORADO  E  ARREMATADO  NOS  AUTOS  DE  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. REVISÃO (CPP, ART. 28). INTERESSE FEDERAL. ATRIBUIÇÃO
DO MPF. 1. Procedimento investigatório instaurado a partir de ofício encaminhado pela 3ª Vara do
Trabalho de Itajaí/SC, comunicando suposta alienação fraudulenta de imóvel que foi penhorado e
arrematado  nos  autos  de  reclamação  trabalhista.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante,
considerando as informações de que a empresa adquirente do imóvel, autora dos embargos de
terceiro nos autos da reclamatória trabalhista,  ajuizou pedido de recuperação judicial  e que o
imóvel sob discussão já foi  arrolado e está sob administração do juízo universal,  promoveu o
declínio de atribuições à Justiça Estadual.  3. A MM. Juíza Federal discordou da manifestação
ministerial por entender que a suposta conduta delituosa ocorreu perante a Vara do Trabalho de
Itajaí. 4. Existência de decisão judicial no sentido de que o bem não é de propriedade da empresa
em recuperação judicial. 5. Suposta alienação fraudulenta ocorreu no decorrer da tramitação de
ação trabalhista perante a 3ª Vara do Trabalho de Itajaí/SC, que havia determinado a penhora e
arrematação  do  imóvel.  6.  Não homologação do  declínio  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 os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

278. Processo: PRM/ARA-3416.2016.000029-7-INQ Voto: 4566/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARARAQUARA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de extorsão (CP, art. 158) por parte de presidente e
diretor de sindicato contra representante de empresa privada. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União
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ou  de  suas  entidades.  Ausência,  até  o  momento,  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

279. Processo: JF-AM-0014987-20.2016.4.01.3200-
INQ

Voto: 4576/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342) perante a 1ª Vara
do  Trabalho  de  Manaus.  Testemunha teria  faltado  com a  verdade  ao  alegar  que  presenciou
acidente de trabalho supostamente sofrido pelo reclamante, e que este fato teria ocorrido em maio
de 2012, mês em que estava no gozo de suas férias. Promoção de arquivamento fundada na
ausência de dolo e de potencialidade lesiva na conduta. Discordância da Magistrada. Aplicação do
art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Alegação do investigado de que houve apenas um
equívoco de datas no momento de seu depoimento, aduzindo que o acidente, na verdade, ocorreu
no mês de março.  Declarou,  ainda,  que realmente estava de férias no mês de maio,  e que,
portanto, não poderia ter presenciado os fatos declarados nesse período. Assim, verifica-se que
não há elementos suficientes para demonstrar má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o
juízo. A mera divergência verificada entre a declaração da testemunha da parte reclamante e as
provas  acostadas  nos  autos  pela  defesa  é  insuficiente  para  caracterizar  o  delito  de  falso
testemunho. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

280. Processo: JF/CE-0000734-26.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 4374/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial.  Crime de descaminho (CP, art.  334).  Mercadorias apreendidas avaliadas no
valor de R$ 8.584,00. MPF: Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância.
Discordância do Magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. A respeito
do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis: "Admite-se
o valor fixado no art. 20, 'caput', da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração
da conduta".  No  caso,  não  há  notícia  acerca  de  reiteração  de  conduta  pela  investigada,  as
mercadorias apreendidas não são proibidas e o valor do tributo iludido não ultrapassa o montante
de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, situação que autoriza a incidência do princípio da insignificância.
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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

281. Processo: JF/MG-0001044-42.2017.4.01.3800-
TC

Voto: 4396/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Termo Circunstanciado (TCO). Possível crime de desacato (CP, art. 331). Passageira autuada no
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aeroporto internacional Tancredo Neves (Confins), em Confins/MG, na data de 03.11.2016, após
ter proferido impropérios contra uma agente da Polícia Federal na presença de outras pessoas.
Promoção de arquivamento.  Desclassificação para  o  crime de injúria  (CP,  art.  141,  III).  Ação
pública  condicionada.  Ausência  de  representação  da  ofendida.  Discordância  do  Juiz  Federal.
Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62, IV,  da LC nº 75/93.  Segundo apurado nos autos no
momento  do  embarque  a  passageira  passou  por  revista  pessoal  e  em  seus  pertences  por
diversas vezes e por um longo período de tempo, por funcionários do aeroporto, o que lhe causou
indignação, além de ter  sido impedida de embarcar  para Portugal,  onde iria  participar  de um
evento em companhia  de seu filho.  Tendo solicitado a presença de um superior  uma policial
federal foi chamada pelos funcionários ao local. Diante das circunstâncias e por ter solicitado a
presença  de  um  superior,  aos  funcionários,  a  investigada  ao  praticar  a  conduta,  não  tinha
conhecimento de que se tratava de uma agente pública no exercício das funções quando lhe
dirigiu palavras ofensivas. Ausência de consciência de uma das elementares do tipo "funcionária
pública". Conduta que se amolda, em tese, ao tipo penal de injúria. Nesse caso, a ação penal é
pública condicionada à representação (art. 145, p. único do Código Penal). Não houve por parte
da  ofendida  interesse  em  ofertar  representação  conforme  expressamente  declarou  em  seu
depoimento.  Falta  de  condição  de  procedibilidade  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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

282. Processo: JF/MG-0023929-21.2015.4.01.3800-
INQ

Voto: 4578/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 171, § 3º, DO CP. REVISÃO
(CPP,  ART.  28,  POR  ANALOGIA).  PEDIDO  DE  APENSAMENTO.  LITISPENDÊNCIA  OU
CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO PROCURADOR OFICIANTE.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do
CP, tendo em vista a notícia de que pessoa não identificada teria recebido indevidamente parcelas
de benefício previdenciário. 2. O il. Procurador da República oficiante requereu o apensamento
provisório dos presentes autos ao processo nº 0011207-52.2015.4.01.3800, haja vista possível
ocorrência  de  litispendência  ou  conexão.  3.  O  Juízo  da  35ª  Vara  Federal  de  Minas  Gerais,
considerando que os autos da Ação Penal nº 19059-30.2015.4.01.3800, formados a partir do Auto
de Prisão em Flagrante nº 11207-52.2015.4.01.3800, encontram-se conclusos para sentença, o
que inviabiliza o apensamento, determinou a extração de cópia da denúncia contida na referida
ação  penal  e,  após,  abriu  vista  ao  MPF para  se  manifestar  sobre  a  ocorrência  de  possível
litispendência ou requerer o que entender de direito. 4. O membro do MPF, ao ter ciência do
despacho, apenas requereu o apensamento definitivo deste inquérito aos autos da ação penal. 5.
O  MM.  Juiz  Federal  indeferiu  o  pedido  ministerial  por  não  vislumbrar  a  ocorrência  de
litispendência, remetendo-se os autos a esta 2ª CCR/MPF, mediante aplicação analógica do art.
28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 6. Assiste razão ao Magistrado ao alegar que "não há
dúvidas de que os fatos apurados nestes autos (saques fraudulentos do benefício previdenciário
percebido pelo incapaz P. A. S., realizados a partir de 23/12/2013) não se encontram abrangidos
pelo objeto da ação penal n. 11207-52.2015.4.01.3800 (tentativas de estelionato praticadas em
27/02/2015 e 02/03/2015), na qual há diversas manifestações expressas no sentido que todos os
fatos fraudulentos anteriores a 27/02/2015 deveriam ser objeto de apuratório próprio". 7. Ante a
inexistência  de litispendência  e  a  impossibilidade de apensamento,  visto  que as persecuções
penais  se  encontram em fases  distintas,  devolvam-se  os  autos  ao  Procurador  oficiante  para
prosseguir nas investigações.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
ao Procurador oficiante para prosseguir nas investigações, 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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283. Processo: JF/PR/CUR-5004694-
02.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 4394/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

284. Processo: JF-RIB-0001918-51.2017.4.03.6102-
INQ

Voto: 4344/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Saques indevidos de
benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  no  período  de  05/2008  a  dezembro  /2011.
Promoção  de  arquivamento  embasada  na  ausência  de  autoria.  Discordância  do  Juízo  da
Subseção Judiciária de Itabuna/BA. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93.
Verifica-se,  da  análise  dos  autos,  que  (a)  os  saques  foram  realizados  por  meio  de  cartão
magnético, (b) não houve a renovação de senha, (c) inexiste procurador ou representante legal
cadastrado na data do óbito. Inexistência de uma linha investigatória apta a obtenção de indícios
mínimos de autoria. Aplicação do Enunciado nº 68 da 2ª CCR/MPF. Insistência no arquivamento.

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

285. Processo: JF-RIB-0008752-07.2016.4.03.6102-
INQ

Voto: 4393/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.
Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A), tendo
em vista a apreensão, em poder de dois investigados, de 130 (cento e trinta) maços de cigarros
de origem estrangeira, desacompanhados dos documentos fiscais e aduaneiros pertinentes. 2. A
il. Procuradora da República oficiante, promoveu o arquivamento dos autos por entender aplicável
ao  caso  o  princípio  da  insignificância.  Discordância  do  MM.  Juiz  Federal.  3.  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". 4.
Notícia de reiteração da prática delitiva em relação a um dos investigados que responde a outros
dois  inquéritos  policiais  por  fatos  da  mesma  natureza  praticados  nos  últimos  cinco  anos.
Circunstância  que  se  revela  penalmente  relevante.  5.  O  segundo  investigado,  em que  pese
constar extenso registro de antecedentes criminais, não há notícias de reiteração na prática dos
crimes de contrabando ou descaminho.  Aplicação da OR 25/2016 da 2ª  CCR. Insistência  no
arquivamento.  6. Não homologação do arquivamento em relação ao investigado reincidente 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 homologação parcial
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.

286. Processo: JFRS/SLI-5000911-
04.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4574/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
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SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO
DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para
apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal, em virtude
da apreensão, no dia 26/04/2016, de mercadorias de origem estrangeira, iludindo o pagamento de
tributos federais no valor de R$ 591,15. 2. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito com base no princípio da insignificância. 3. O MM. Juiz Federal discordou
das razões expendidas pelo órgão ministerial por entender, no caso, inaplicável o princípio da
insignificância, ante a reiteração da conduta delitiva. 4. Notícia de reiteração da prática delitiva.
Registro de outros três procedimentos administrativos, em virtude de infração de mesma natureza,
nos  últimos  5  anos,  considerando,  para  tanto,  a  data  do  fato  ora  em análise.  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 os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

287. Processo: JF-SOR-0004685-09.2015.4.03.6110-
INQ

Voto: 4579/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

288. Processo: JF/SP-0005996-16.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 4341/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME  DE CONTRABANDO.  IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE  2.500
MAÇOS DE CIGARRO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar suposta prática de contrabando (CP, art. 334-A), tendo em vista
apreensão, em poder do investigado, de 2.500 maços de cigarros de procedência estrangeira,
desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular
importação. 2. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com base no
princípio  da insignificância.  Discordância  do MM. Juiz Federal.  Remessa dos autos a esta  2ª
CCR/MPF.  3.  A natureza  do  produto  (cigarros)  impõe maior  rigor  na  adoção do  princípio  da
bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua
comercialização  no  território  nacional.  4.  Conforme  a  Orientação  nº  25/2016  da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que
se  adéquem ao  contrabando de  cigarros,  quando  a  quantidade  apreendida  não  superar  153
(cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja
pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,  ressalvada  a
reiteração de condutas que cobra a persecução penal". 5. No presente caso, observada a norma
de regência,  não se revela viável  o arquivamento da investigação criminal,  pois a quantidade
apreendida (2.500 maços de cigarro) supera o limite estabelecido por esta Câmara. 6. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da  votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

289. Processo: JF/SP-0013247-51.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 4580/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  VIOLAÇÃO  DE  SIGILO  BANCÁRIO  (LC  Nº
105/2001, ART. 10). REVISÃO (CPP, ART. 28). ARQUIVAMENTO PREMATURO. POSSIBILIDADE
DE DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar o crime tipificado no art. 10 da
LC nº 105/2001, tendo em vista a notícia de que revista teria violado o sigilo bancário de ex-
presidente da República, de seus familiares e de uma empresa, divulgando dados constantes de
relatório sigiloso elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da
Fazenda  "  COAF.  2.  A il.  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  por
entender que não há elementos mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar
o panorama probatório atual, uma vez que o jornalista responsável pela publicação da matéria
optou por manter em segredo as suas fontes, invocando a garantia constitucional insculpida no
art.  5º,  inciso  XIV,  da  CF.  3.  A MM.  Juíza  Federal  discordou  do  arquivamento,  entendendo
necessário o aprofundamento das investigações. 4. Assiste razão à Magistrada ao entender que:
"No mínimo, os órgãos oficiais responsáveis, como o Ministério da Fazenda (COAF) e a Receita
Federal, deveriam ter sido consultados a respeito da averiguação sobre o vazamento no âmbito
administrativo". 5. Arquivamento prematuro. 6. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

290. Processo: DPF/JZO/BA-0033/2016-INQ Voto: 4565/2017 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal " CEF (CP, art.
171, § 3º). Suposto saque irregular da quantia de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais),
referente ao Programa de Integração Social " PIS, após o óbito do titular da conta. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Após diligências, verificou-se a possibilidade
de o Cartão do Cidadão ter sido entregue a um amigo de infância como garantia de pagamento de
um empréstimo contraído pelo falecido. Valores referentes ao PIS que eram realmente devidos.
Suposto delito cometido em desfavor dos dependentes/sucessores do de cujus. Eventual golpe
realizado mediante a utilização de cartão bancário verdadeiro e em detrimento do patrimônio e da
boa-fé de particulares. 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.

291. Processo: DPF-UDI-00304/2016-INQ Voto: 4338/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º).  Reclamante  moveu  ação
trabalhista em face de empresa privada buscando o recebimento de direitos laborais. A sentença
não  reconheceu  a  existência  do  vínculo  empregatício  visto  que  a  reclamante,  em  verdade,
participava dos negócios da empresa. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Extrai-se das provas produzidas na ação trabalhista que a anotação na CTPS foi fruto de
um acordo entre a reclamante e o reclamado com o qual mantinha um relacionamento amoroso.
O  contrato  de  trabalho  registrado  teve  como  finalidade  a  comprovação  de  renda  para
financiamento de um veículo perante instituição bancária privada. Segundo informações nos autos
o veículo foi comprado e era utilizado pela reclamante e reclamado. Suposto estelionato praticado
em face da instituição financeira. 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 os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

292. Processo: 1.15.000.001320/2017-55 Voto: 4761/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Noticia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Narra a noticiante que a Prefeitura de Fortaleza/CE
usou seus dados pessoais, sem seu conhecimento, para nomeá-la a cargo público que nunca
ocupou e supostamente receber remuneração a qual nunca teve acesso. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  n°  33  da  2ª  CCR).  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou
interesse da União ou de suas entidades. Ausência, até o momento, de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

293. Processo: 1.22.012.000227/2017-50 Voto: 4744/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
DIVINÓPOLIS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171) contra empresa privada.
Relato de que a citada empresa teria recebido documento emitido em nome do Ministério Público
do  trabalho,  exigindo  o  pagamento  da  quantia  de  R$  75.000,00,  sob  pena  de  ser  punida
judicialmente.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Documento
expedido por delegatário ainda desconhecido com intuito de obtenção de vantagem de empresa
privada. Prejuízo restrito a particular. 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 os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

294. Processo: 1.23.000.000594/2017-55 Voto: 4777/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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 supostas irregularidades envolvendo um juiz de direito e prefeito. Possível
tentativa de coação a um depoente para que acusasse determinada pessoa de crimes no curso
de um processo na Comarca de Parauapebas/PA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 da 2ª CCR). Ausência, até o momento, de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

295. Processo: 1.23.000.001404/2017-17 Voto: 4406/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  previsto  no  art.  273,  §  1º-B,  I,  do  CP.
Empresa privada foi autuada por comercializar medicamentos sem o devido 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 os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

296. Processo: 1.23.005.000047/2017-20 Voto: 4567/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível crime de furto (CP, art. 155).
Correntista da Caixa Econômica Federal teria esquecido seu cartão e senha dentro da agência
bancária após utilizar  máquina de autoatendimento no dia 05/07/2016.  Aproveitando-se de tal
situação, as investigadas teriam utilizado o cartão para subtrair a quantia de R$ 1.000,00 (mil
reais). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Informação da CEF de
que não suportou qualquer prejuízo financeiro. Ausência de indícios de participação de funcionário
público federal.  Suposto crime praticado mediante  a utilização de cartão bancário  verdadeiro.
Eventual  prejuízo  em  detrimento  do  patrimônio  de  particular.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

297. Processo: 1.25.010.000057/2017-11 Voto: 4554/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Possível  prática  do crime de apropriação
indébita (Art.168, §1º). Advogado teria se apropriado indevidamente de valores pertencentes a seu
cliente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo ao patrimônio de
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particular. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União. Carência 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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

298. Processo: 1.26.002.000119/2017-57 Voto: 4560/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação sigilosa.  Sala  de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de
tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33) praticado em determinado bairro de Belo Jardim/PE.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade na conduta. Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal
em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de
elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

299. Processo: 1.29.004.000314/2017-55 Voto: 4473/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática das infrações previstas nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03.
Manifestação anônima acerca de indivíduo que teria armas de diversos calibres armazenadas em
sua  residência.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Pesquisa
realizada pela Polícia Federal constatou haver, em nome do investigado, registro de arma de fogo
no Sistema Nacional  de Armas.  Ausência  de indícios da autoria  de eventual  crime de tráfico
internacional  de  armas.  O  Estatuto  do  Desarmamento  não  modificou  a  competência  para  o
processo e julgamento dos crimes de porte ou posse ilegal de arma de fogo, que continua sendo
da Justiça Estadual.  Precedentes STJ,  Terceira  Seção:  CC 128.616/PR,  DJe 18/03/2015;  CC
132.061/PR,  DJe  18/12/2014.  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

300. Processo: 1.30.001.001537/2017-49 Voto: 4568/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Relatório de
Inteligência Financeira " RIF, encaminhado pelo COAF, comunicando movimentações financeiras
atípicas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conforme dispõe o art.
2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será
da  competência  da  Justiça  Federal  quando praticado  contra  o  sistema  financeiro  e  a  ordem
econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for
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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 os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

301. Processo: 1.30.001.002076/2017-21 Voto: 4477/2017 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 ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  comunicando  suposto  esquema  de  pirâmide  financeira.  Possível  crime  contra  a
economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Fraude alusiva ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a seus
associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento
depende  do  ingresso  de  novos  investidores.  Incidência  do  Enunciado  n.  498  da  Súmula  do
Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e
o julgamento dos crimes contra a economia popular). Conduta que 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.

302. Processo: 1.30.001.002632/2016-89 Voto: 4270/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Crime de desobediência (CP, art.  304). Soltura de preso
determinada por Juiz da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, em contrariedade à ordem
de  prisão  por  parte  do  Superior  Tribunal  Federal,  determinada  no  curso  de  processo  de
extradição. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conduta atribuída a
Juiz Estadual. Autoridade com foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça Estadual (CF,
artigo 96, inciso III). Atribuição do Procurador-Geral de Justiça (Lei 8.625/93, artigo 29, inciso V).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

303. Processo: 1.34.004.000416/2017-19 Voto: 4475/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta
prática de crime de retenção indevida de documentos por instituição bancária  privada (Lei  nº
5.553/68)  e  crime  contra  as  relações de  consumo (Lei  nº  8.078/90).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da
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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 os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

304. Processo: 1.34.010.000318/2017-94 Voto: 4298/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Representante que fora
denunciado em diversas ações penais por supostos crimes eleitorais contra a então candidata à
prefeitura municipal de Ribeirão Preto em 2012 e absolvido das acusações, postula apuração em
face dos Promotores de Justiça que teriam titularizado as referidas ações, para apuração do crime
de denunciação caluniosa.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº  32 da 2ª  CCR).
Conduta atribuídas a Promotores de Justiça do Estado de São Paulo. Autoridade com foro por
prerrogativa de função no Tribunal de Justiça Estadual (CF, artigo 96, inciso III).  Atribuição do
Procurador-Geral  de  Justiça  (Lei  8.625/93,  artigo  29,  inciso  V).  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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)

305. Processo: SR/DPF/PA-00332/2014-INQ Voto: 4402/2017 Origem: GABPR12-VSC - VITOR 
SOUZA CUNHA

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

Ementa: Inquérito Policial. 1) Possível crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203).  Empregador  supostamente  desviou  de  função  e  alterou  horário  de  trabalho  de  forma
unilateral de empregado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposto crime não
afetou a existência de sindicato, tampouco o trabalho na sua dimensão coletiva. Pena máxima
cominada em abstrato de 02 (dois) anos de detenção. Prazo prescricional de 04 anos (CP, art.
109,  III).  Prescrição  da  pretensão  punitiva.  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).
Homologação  do  arquivamento.  2)  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299),
consistente  na  anotação  falsa  dos  horários  de  entrada  e  saída  do  empregado  em folha  de
frequência decorrente do vínculo empregatício. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32 da 2ª CCR). Documento particular. Ausência de prejuízos diretos e específicos a bens, serviços
ou interesse direto  e  específico  da União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas,
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.

306. Processo: SRPF-AP-00134/2013-INQ Voto: 4271/2017 Origem: GABPR5-EPAA - 
EVERTON PEREIRA AGUIAR 
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito Policial. No âmbito dos correios foi instaurado processo administrativo no qual se apurou
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que o investigado, na condição de carteiro, reteve e devassou correspondências diversas com
postagens inicial de 10/10/2008 a 06/01/2012, além de um colete à prova de balas pertencente à
uma  empresa  privada.  1)  Violação  de  correspondência  (Lei  6.538/78,  art.  40).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Considerando a última data de postagem quando se deu o
apossamento indevido,  já transcorreram mais de 05 anos.  Deve-se reconhecer a extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada pelo máximo
da pena prevista  em abstrato  de 6  meses de detenção.  (CP,  art.  109,  VI).  Homologação do
arquivamento. 2) Porte ilegal de acessório de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 14). Revisão
de declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  33  da  2ª  CCR).  O Estatuto  do Desarmamento  não
modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes de porte ilegal de arma de
fogo, que continua sendo da Justiça Estadual. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 128.616/PR,
DJe 18/03/2015; CC 132.061/PR, DJe 18/12/2014. Ausência de elementos capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

307. Processo: 1.19.001.000070/2017-87 Voto: 4753/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

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

Ementa: Noticia de Fato. Supostas irregularidades em acordo estabelecido entre Colônia de Pescadores e
Cooperativa  com  o  intuito  de  beneficiar  pescadores  de  regiões  afetadas  pelos  impactos
ambientais  causado  pela  construção  de  Usina  Hidrelétrica.  1)  Irregularidades  do  acordo  são
relacionadas  com  a  própria  realização  das  condicionantes  do  licenciamento  por  parte  de
cooperativa e a não fruição dessas condicionantes pela Colônia de Pescadores em razão da
existência, supostamente ilegal, de empresa privada e em razão da administração da cooperativa.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de procedimentos extrajudiciais que
envolvem os fatos narrados pelo representante da Colônia de Pescadores. Princípio do ne bis in
idem. Tese que embasou o presente arquivamento é objeto do Enunciado de nº 57. Homologação
do arquivamento. 2) Uso indevido do nome e dos dados cadastrais da Colônia de Pescadores por
parte de empresa privada. Possível crime de falsificação de documento particular (CP, art. 298).
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Prejuízo  suportado  por
particulares. Ausência de prejuízos diretos e específicos a bens, serviços ou interesse direto e
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, 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.

308. Processo: 1.34.008.000204/2017-93 Voto: 4751/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação perante Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra
o noticiante possíveis irregularidades em relação trabalhista mantida com advogados prestadores
de serviço em escritório de advocacia. Revisão de declínio que se recebe como arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). 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 arquivamento.

112/192



Ata da 680ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00204950/2017

Remessa de cópias ao Ministério Público do Trabalho.

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 Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

309. Processo: DPF/DF-0029/2017-INQ Voto: 4587/2017 Origem: GABPR16-MRB - 
MICHELE RANGEL DE BARROS 
VOLLSTEDT BASTOS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime previsto  no art.  33 c/c art.  44,  inciso I,  da Lei  nº  11.343/06.
Alfândega da Receita Federal do Brasil em São Paulo apreendeu 378g (trezentos e setenta e oito
gramas)  de  cocaína  encontrada  em  uma  encomenda  com  destino  à  Índia,  cujo  remente,
supostamente,  reside  em  Brasília/DF.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências realizadas não apontaram indícios mínimos de autoria delitiva. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

310. Processo: DPF/PHB/PI-00161/2015-INQ Voto: 4584/2017 Origem: SJUR/PRM-PI - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/PARNAÍBA-PI

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97. Suposta execução de
atividade de radiodifusão sonora em frequência modulada sem a devida autorização da Agência
Nacional de Telecomunicações " ANATEL. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências realizadas não apontaram elementos mínimos para identificação dos responsáveis
pelo funcionamento da estação de rádio. 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.

311. Processo: DPF/RO-0074/2016-INQ Voto: 4265/2017 Origem: GABPR5-LGM - LUIZ 
GUSTAVO MANTOVANI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falsificação de documento particular (CP, art. 298). Investigado
teria apresentado ao INSS atestado médico com rasura na data de expedição com o intuito obter
prorrogação do benefício previdenciário auxílio-doença. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Falsificação  no  documento  particular  de  evidente  constatação.  Ausência  de
potencialidade lesiva. Conduta que amolda-se ao delito de estelionato previdenciário praticado na
modalidade tentada. Ausência de vantagem indevida a ser obtida, em razão do reconhecimento
do direito à prorrogação do benefício previdenciário. 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.
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312. Processo: DPF/SGO-00298/2016-INQ Voto: 4398/2017 Origem: SJUR/PRM-PE - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Beneficiária
supostamente teria obtido de forma fraudulenta o benefício de auxílio-doença no período em que
possuía  vínculo  empregatício  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Ouricuri/PE.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Irregularidade que não aponta a aquisição do benefício
mediante  artifício  ardil  ou qualquer  outro  meio  fraudulento  apto  a  induzir  o  INSS em erro.  A
investigada mantinha vínculo empregatício com o Município e era segurada obrigatória do RGPS,
possuindo direito ao benefício. O INSS deixou de esclarecer à beneficiária que possuía direito ao
benefício como segurada obrigatória e não conceder o benefício como segurada especial. Débito
previdenciário  reconhecido  pela  beneficiária  que  adimpliu  parte  dos  valores  e  realizada  pela
Autarquia  cobrança  judicial  do  saldo  remanescente.  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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

313. Processo: DPF-UDI-00174/2013-INQ Voto: 4268/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possíveis  crimes  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º).  Trata-se  de  inquérito
instaurado para apurar a possível apresentação pelo reclamado em ação trabalhista de contrato
particular  de  empreitada  rural  contendo  assinaturas  falsificadas  da  reclamada.  Revisão  do
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A reclamada alegou a falsidade contida no contrato
constatado por perícia. O reclamado não compareceu à audiência designada, tendo o advogado
pleiteado a desistência da causa tendo o magistrado reconhecido a nulidade do título apresentado
e extinto  a  execução.  Em sede policial,  realizadas  todas  as  diligências  instrutórias  mediante
oitivas de todos os possíveis envolvidos as suspeitas não foram comprovadas. Laudo pericial
juntado  aos  autos  não  confirmou  que  as  assinaturas  apostas  nos  documentos  falsos
apresentados  à  justiça  trabalhista  partiram  do  punho  do  investigado.  Impossibilidade,  após
esgotadas todas as vias investigativas, de se obter indícios mínimos de autoria suficientes para
ensejar a propositura de eventual ação penal. Ausência de elementos mínimos de autoria delitiva.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

314. Processo: DPF-UDI-00586/2015-INQ Voto: 4269/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações. Lei
nº  9.472/97,  art.  183.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Rádio  comunitária
operada  no  município  de  Uberlândia/MG,  sem  autorização  de  uso  de  radiofrequência,  com
transmissor de potência máxima de 15 Watts. Bem jurídico tutelado pela norma " a segurança dos
meios de telecomunicações " não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que
mereça  a  intervenção  do  Direito  Penal.  Conduta  minimamente  ofensiva.  Atipicidade  do  fato.
Incidência do princípio da insignificância. Precedentes: STF, HC nº 115.729/BA, 2ª Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/02/2013; STJ, RHC 55.743/RO, Rel. Min. Gurgel De Faria,
Quinta Turma, DJe 28/04/2015. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento por fundamento diverso.

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.

315. Processo: SR/PF/CE-01250/2015-INQ Voto: 4316/2017 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  o  crime  previsto  no  art.  171,  §  3º,  do  CP.  Suposto
recebimento indevido de benefício assistencial de amparo ao idoso no período de 01/09/2007 a
31/08/2014, uma vez que a renda mensal familiar per capita estaria acima do limite previsto na Lei
nº 8.742/93 (" do salário mínimo). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme
entendimento do STF, no julgamento da Reclamação 4374/PE, a utilização exclusiva do critério da
renda mensal per capita (art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93) é insuficiente para a constatação da
miserabilidade  social.  Existência  de  elementos  sólidos  para  se  concluir  que  o  benefício  em
questão não é manifestamente indevido. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa
causa para prosseguir na persecução. Precedente' da 2ª CCR: (Processo 3422.2015.000136-0,
Voto 6704/2016, 661ª Sessão, de 03/10/2016, 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

316. Processo: 1.03.000.000501/2017-85 Voto: 4570/2017 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposto repasse irregular de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais),  provenientes  do  Fundo  Partidário,  pelo  Diretório  Municipal  de  um partido  político  em
Cananéia/SP a determinado candidato, uma vez que o referido Diretório estaria suspenso das
cotas do Fundo, como sanção por desaprovação de suas contas referentes ao exercício financeiro
de 2015. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que a doação foi
feita diretamente pelo Diretório Estadual do partido à conta de campanha do candidato, sem que
passasse  pelo  Diretório  Municipal.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Homologação  do
arquivamento.

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

317. Processo: 1.13.000.001003/2017-11 Voto: 4581/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada por particular perante a Polícia
Federal  no  Amazonas,  comunicando  a  suposta  prática  do  crime  de  tráfico  internacional  de
pessoas em desfavor de seu filho, o qual teria ido para Portugal no dia 21/10/2016 e, após, não
deu mais notícias à família, tendo em vista possível cerceamento de sua liberdade. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que o filho do noticiante não foi vítima de
tráfico de pessoas,  mas preso em Portugal  por  transportar entorpecentes no organismo. Não
houve a ocorrência do crime ora noticiado. Homologação do arquivamento.

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

318. Processo: 1.14.000.000971/2017-65 Voto: 4571/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  04/2007  a
01/2010, após o óbito da titular, causando prejuízo à autarquia previdenciária no montante original
de R$ 15.630,00.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  Informação da filha da
falecida de que realizou apenas alguns saques.  Restituição parcial  dos valores,  uma vez que
constava na conta a quantia de R$ 7.625,19, o que evidencia a ausência de dolo na prática da
conduta ora analisada. Valores sacados indevidamente que são utilizados, em regra, para custear
despesas com hospitalização e funeral do titular do benefício. Ademais, não consta dos autos
informação sobre o efetivo saque do benefício. Não é possível saber a ocorrência e a extensão de
eventuais saques irregulares sem a quebra do sigilo bancário da conta da beneficiária. Ausência
de utilidade no prosseguimento das investigações, sobretudo, considerando que já decorreram
mais de sete anos desde o depósito da última parcela. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

319. Processo: 1.14.009.000115/2017-20 Voto: 4763/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II).
Relato  de  que  dois  indivíduos  armados  teriam subtraído  quantia  em dinheiro  de  agência  da
Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  -  CORREIOS.  Revisão  de arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, IV). Após diligências, não foi possível colher elementos mínimos acerca da autoria
delitiva, tendo em vista que as testemunhas não visualizaram sinais que pudessem identificar os
possíveis  autores  e  o  circuito  interno  de  imagens  não  gravou  conteúdo  útil.  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.

320. Processo: 1.14.015.000049/2017-17 Voto: 4564/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BOM JESUS DA LAPA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), praticado,
em  tese,  por  gestores  do  município  de  Ibotirama/BA,  que  teriam  descontado  do  salário  de
servidora pública valores  referentes às  contribuições previdenciárias  e  não teriam efetuado o
repasse para a Previdência Social, durante o período de 1997 a 2000. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima cominada em abstrato de 05 (cinco) anos de reclusão. Prazo
prescricional  de  12  anos  (CP,  art.  109,  III).  Prescrição  da  pretensão  punitiva.  Extinção  da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

321. Processo: 1.15.000.001092/2016-32 Voto: 4311/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

116/192



Ata da 680ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00204950/2017

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Cópia
de procedimento administrativo encaminhado pelo Núcleo da Tutela Coletiva da PR/CE, iniciado
mediante  manifestação  apresentada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  do  MPF,
noticiando a emissão de diplomas de curso superior por Instituição de Ensino Superior (IES) do
Ceará,  bem  como  registros  profissionais  realizados  pelo  Conselho  Regional  de  Educação
Física/CE  (CREF5)  consubstanciados  nas  titulações  conferidas  a  concludentes  de  curso  de
educação física, egressos da citada IES, em desacordo com as regulamentações do Ministério da
Educação (MEC), apontando-se uma relação de egressos com supostas irregularidades nos seus
registros  provisórios  perante  o  CREF.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências foram realizadas mediante  a  juntada  de documentos  e  oitiva.  Os esclarecimentos
apresentados pela IES e pelo CREF apontam para uma diferenciação de regulamentação entre os
alunos concludentes do curso de educação física, a depender do período em que os mesmos
iniciaram o curso  e  às diversas Resoluções do Conselho  Federal  de Educação ou Conselho
Nacional de Educação que informa se o titular apresenta diploma de licenciatura, sendo com isso
habilitado a receber cédula profissional para atuar na educação básica ou se o egresso apresenta
diploma de graduação, sendo habilitado a obter Cédula de Identidade Profissional para atuar na
área não formal.  Assim, da relação de egressos apontados como irregulares " oito no total  -,
apenas dois apresentaram inconsistências em seus registros provisórios perante o CREF. Foi dito
ainda pela Vice-Presidente do CREF que do levantamento de quase 600 diplomas e registros
emitidos desde a época dos fatos foram constatados apenas esses dois erros. No caso, para um
dos  egressos,  de  fato  a  IES  emitiu  declaração  com  a  indicação  de  conclusão  do  curso  de
Bacharelado, quando havia concluído o curso de Licenciatura. Entretanto, quando da emissão do
diploma a IES emitiu-o corretamente. A segunda aluna, conforme os esclarecimentos do CREF e
IES, a profissional havia cursado uma grade equivalente à licenciatura e bacharelado, possuindo
direito de receber a Cédula de Identidade profissional para atuar na educação básica e área não
formal. Ademais toda documentação referente à declaração e diploma é expedida por funcionários
da secretaria de alunos, o que dificulta atribuir-lhes qualquer tipo de responsabilidade. Outrossim,
apurou-se  apenas essas  duas irregularidades no  registro  provisório  que  possui  prazo  para  o
registro definitivo, sendo nesse caso necessária a apresentação do diploma, dos quais nada teve
de irregular. Ausência de dolo de inserção de qualquer declaração falsa que possa fundamentar a
imputação do crime de falsidade ideológica. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

322. Processo: 1.15.000.001260/2017-71 Voto: 4760/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Noticia de Fato.  Suposto crime de estelionato majorado (art.  171,  § 3º,  do CP) praticado em
desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social " INSS. Benefício concedido concomitantemente à
duas  beneficiárias,  sendo  que,  uma delas,  requereu  o  beneficio  na  condição  de  cônjuge  do
segurado e outra beneficiária fazia jus ao benefício na condição de companheira por ter convivido
de fato com o instituidor do benefício. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Ausência  de  documentação  falsa  juntada  ao  requerimento  administrativo  para  concessão  do
benefício.  Inexistência  de  indícios  de  dolo  em induzir  a  administração  em erro  para  obter  a
concessão do benefício. Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva capazes de
justificar o prosseguimento da persecução criminal.  Arquivamento que não gera coisa julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da  votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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323. Processo: 1.15.001.000093/2017-31 Voto: 4558/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime cometido por candidata a vereadora, consistente em doações para
própria  campanha  com  recursos  provenientes  do  benefício  bolsa-família.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apurou-se que, à época dos fatos, a candidata não mais
recebia  o  benefício  do  bolsa-família.  Doações  que  se  mostraram  regulares.  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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

324. Processo: 1.16.000.000992/2017-14 Voto: 4409/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de documentos encaminhados pela 1ª Vara Federal da Subseção
Judiciária de Anápolis/GO, que se referem a conduta de reproduzir postulação judicial, em juízo
diverso  daquele  em  que  outrora  fora  intentada,  com  obtenção  de  provimento  desfavorável.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Conduta que se amolda à litigância de má-fé e
sancionada  no  âmbito  processual  civil.  Ausência  da  prática  de  qualquer  conduta  criminosa.
Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

325. Processo: 1.16.000.001198/2017-80 Voto: 4407/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Noticia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155). Suposta subtração de notebook, avaliado em R$
4.578,00  (quatro  mil,  quinhentos  e  setenta  e  oito  reais),  pertencente  à  Embrapa,  que  se
encontrava sob a guarda de servidor da empresa, em sua residência. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de imagens, pessoas suspeitas ou 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 os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

326. Processo: 1.16.000.001275/2017-00 Voto: 4586/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155). Suposto desaparecimento de equipamentos
internos de uma CPU pertencente à Controladoria Geral da União. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas não apontaram indícios mínimos de autoria delitiva.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

327. Processo: 1.17.002.000041/2017-80 Voto: 4569/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestações apresentadas perante a Sala de Atendimento ao Cidadão que
trouxeram uma série de considerações acerca do crime de tortura. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Alegações desconexas e incapazes de conferir uma conclusão lógica acerca
das pretensões do noticiante. Inexistência de elementos mínimos necessários para dar ensejo e
instruir uma investigação criminal responsável e útil. Falta de dados concretos acerca de qualquer
ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

328. Processo: 1.18.000.001032/2017-99 Voto: 4774/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar suposta distribuição de cestas básicas para
compra de votos durante campanha eleitoral do ano de 2016, no município de Serranópolis/GO.
Possível crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Após diligência,  não foi  possível  constatar a prática de qualquer conduta delitiva.
Ausência  de  elementos  mínimos  para  justificar  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

329. Processo: 1.19.000.001071/2017-59 Voto: 4572/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime descrito no art. 350 da Lei nº 4.737/65. Relato de que
um apartamento foi omitido na declaração de bens do atual prefeito do município de São Luís/MA,
apresentada por ocasião do registro de candidatura à Justiça Eleitoral. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme decisão do TSE, a conduta investigada não tem o condão de
lesar o bem jurídico tutelado pelo art. 350 do Código Eleitoral, tendo em vista que as informações
constantes  na  referida  declaração  são  irrelevantes  para  o  processo  eleitoral  em  si  (Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 36417, Min. Felix Fischer, Publicação: DJE - Diário
da  Justiça  Eletrônico,  Data  14/4/2010).  Atipicidade.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº
1.18.000.001313/2015-80, 628ª Sessão de Revisão, 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

330. Processo: 1.22.020.000086/2017-76 Voto: 4416/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Saques indevidos
do  benefício  após  a  morte  da  titular  ocorrida  em  27/08/2005.  Último  saque  realizado  em
05/09/2006. Prejuízo acarretado ao INSS no valor de R$ 8.574,13. Arquivamento fundamentado
na iminência da prescrição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Decorridos quase
onze anos da consumação do delito, nenhuma diligência foi realizada no intuito de obter a autoria
dos saques, sendo os autos devolvidos pela DPF ante a inviabilidade das investigações. Caso em
que as parcelas dos benefícios previdenciários foram recebidas mediante a utilização de cartão
magnético e a segurada não possuía procurador ou representante legal cadastrado, bem como
não  houve  renovação  de  senha  bancária.  Logo,  inexiste  linha  investigatória  potencialmente
idônea,  capaz  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Aplicação  do  Enunciado  68  da  2ª
CCR/MPF. Arquivamento por motivo diverso.

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

331. Processo: 1.22.020.000192/2016-79 Voto: 4405/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de redução a condição análoga à de escravo (CP,  art.  149).
Trabalhadores  estariam  sendo  submetidos  a  trabalhos  forçados  em  condições  degradantes.
Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fiscalização realizada pelo  Ministério  do
Trabalho e Emprego " MTE não foi constatada a situação noticiada. Foram identificados apenas
dois  trabalhadores  em situação  irregular,  segundo  os  as  leis  trabalhistas.  Situação  que  não
caracteriza, por si só, o crime ora em análise. Ausência de materialidade delitiva e de justa causa
para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

332. Processo: 1.22.021.000093/2016-87 Voto: 4553/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de falsificação de documento público (CP, art.
297). Investigada teria apresentado ao juízo certidões de óbito com informações distintas, com
intuito de receber benefício de previdenciário de pensão por morte. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Oficiado, o Cartório de registro Civil das Pessoas Naturais de Paracatu/MG
confirmou  a  autenticidade  dos  documentos.  Ausência  de  falsificação  do  documento  público.
Inexistência 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.

333. Processo: 1.23.000.000119/2016-06 Voto: 4551/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do
CP) praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social " INSS. Recebimento indevido
de  benefício  previdenciário,  após  o  óbito  do  titular,  pelo  período  de  03/2008  a  12/2012.  As
informações bancárias apontam que foram realizados empréstimo e alteração de senha. Revisão
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do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após a realização de diligências, não foi possível
localizar o recebedor do benefício, uma vez que a atualização de senha ocorreu por meio de
documentos falsos. Transcurso de 05 anos desde o último saque, fato que dificulta a colheita de
novos elementos. Carência de indícios mínimos de autoria capazes de justificar o prosseguimento
do feito. 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.

334. Processo: 1.23.001.000113/2016-11 Voto: 4752/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Denúncia apresentada à Polícia Federal relatando possível
prática  do  crime  de  redução  a  condição  análoga  à  de  escravo  (CP,  art.  149).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências efetuadas pela Polícia Federal, não foi
possível  obter  qualquer informação acerca da localização da fazenda citada na denúncia.  Os
órgãos responsáveis pela fiscalização de trabalho escravo (Ministério do Trabalho e Emprego "
MTE e Ministério  Público do Trabalho "  MPT) já  foram devidamente notificados.  Ausência  de
materialidade delitiva e de justa causa para a persecução penal. 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.

335. Processo: 1.23.001.000364/2017-86 Voto: 4312/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Noticia de Fato autuada a partir de ofício da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA. Supostos
crimes de falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos, contra a ordem tributária e
sonegação fiscal. Noticiado confessou em depoimento perante juízo que adquiriu um imóvel pelo
valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) mas fez constar na matrícula cartorária o valor de
aquisição de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Inviabilidade  do andamento  do  apuratório  haja  vista  os  crimes de  falsidade  ideológica  e
falsificação  de  documento  público  pela  fraude  no  registro  de  imóveis  serem de  competência
estadual. Órgão ministerial estadual foi cientificado da decisão judicial. Houve deliberação para
remessa  de  cópia  dos  autos  à  Receita  Federal  do  Brasil.  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 os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

336. Processo: 1.23.008.000040/2016-05 Voto: 4288/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Crime  de  homicídio  qualificado  (CP,  art.  121,  §2º).
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Manifestação encaminhada por indígena que relata episódios de ações violentas pela polícia civil
de Jacareacanga/PA em face dos indígenas do município, acompanhada da notícia de homicídio
que vitimou uma indígena. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Das diligências
realizadas  verificou-se,  no  caso,  que  a  conduta  que  vitimou  a  indígena  deu-se  de  forma
descontextualizada  de  sua  etnia,  tampouco  se  deu  por  disputa  de  direitos  indígenas.  As
agressões ocorreram fora do território indígena, no contexto de ingestão de bebida alcoólica pelos
envolvidos e motivada por possível disputa amorosa. Mediante oferecimento de denúncia pelo
MPE houve instauração de ação penal sob o rito especial do Tribunal do Júri, inclusive com prisão
preventiva da acusada decretada. Com o fim de assegurar a atuação do MPF caso no decurso da
instrução  processual  indique  possível  motivação  étnica  na  prática  do  crime,  foi  instaurado
procedimento de acompanhamento da 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

337. Processo: 1.24.003.000121/2017-91 Voto: 4757/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Envio de ofício da Vara do Trabalho de Patos-PB. Possível prática dos crimes de
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A) e falsificação de documento público
(CP, 297, §4º). Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Possível crime previsto
no art.  337-A do  Código  Penal.  Valor  devido  ao INSS no importe  de R$ 154,70.  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. 2) Quanto à omissão de
anotação em CTPS, o caso é de absorção do crime do art. 297, § 4º, pelo crime do art. 337-A,
ambos do Código Penal, já que a conduta omissiva foi meio para a consumação da sonegação da
contribuição  previdenciária.  Essa  posição,  inclusive,  encontra-se  em  harmonia  com  o
entendimento do Conselho Institucional do MPF (Procedimento nº 1.25.000.000894/2013-36) e
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 386863, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
18/06/2015). 3) Homologação do arquivamento.

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

338. Processo: 1.25.000.001147/2017-49 Voto: 4559/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, noticiando possível
crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, arts. 1º, I e 2º, I), consistente na inserção de
informações falsas nas declarações de imposto de renda, com intuito de redução do montante do
imposto devido. Imposto elidido no valor de R$ 1.067,82. 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
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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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

339. Processo: 1.25.000.001236/2017-95 Voto: 4775/2017 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, na qual o noticiante solicita que seja feita Justiça, eis que o responsável pela morte de
seu  filho,  embora  condenado  a  seis  anos  no  regime  semiaberto,  estaria  solto.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos mínimos que indiquem a prática
de infrações penais de atribuição do Ministério Público Federal.  Carência de dados concretos
acerca 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

340. Processo: 1.25.008.000207/2017-36 Voto: 4583/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pela 4ª Vara Cível da Comarca de Ponta
Grossa/PR. Possível crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Proprietário de empresa
privada afirmou em depoimento pessoal  que não declara todas as suas operações à Receita
Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita de que os
fatos  não  apresentam  relevância  a  ponto  de  ensejar  a  instauração  de  procedimento  fiscal.
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 os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

341. Processo: 1.25.016.000046/2017-81 Voto: 4266/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Noticia de Fato autuada em razão de ofício proveniente da 2ª Vara de Trabalho de Apucarana/PR.
Suposto crime de falsificação do selo  ou sinal  público (CP,  art.  296,  § 1º,  III).  Confederação
Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil teria utilizado o Brasão da República Federativa do
Brasil  e  o  nome do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego "  MTE em guias  de  recolhimento  de
contribuição sindical para efetuar a cobrança de tributos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Ausência de vedação para o uso do Brasão da República e do nome do Ministério do
Trabalho e Emprego pela Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil que atua
como órgão arrecadador da Contribuição Sindical rural, pois, ao mesmo tempo em que efetua os
lançamentos,  procede à distribuição dos valores destinados aos entes integrantes do sistema
sindical e à cota-parte do MTE, nos termos do art. 589 da CLT. Atipicidade dos fatos narrados.
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.

342. Processo: 1.26.000.001048/2017-20 Voto: 4403/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 273, §§ 1º e 1º-B, I, do CP. Empresa privada foi
autuada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em razão de não ter garantido a qualidade
e  segurança  de  saneante.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Infração
administrativa que não se relaciona com a conduta de falsificar, corromper, adulterar ou alterar o
produto em si. Não demonstrado no caso concreto que o comportamento praticado pelo agente
tenha colocado em risco a incolumidade pública. Conduta que não se amolda aos elementos que
integram o  crime descrito.  Ausência  da  prática  de  qualquer  conduta  criminosa.  Materialidade
delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

343. Processo: 1.27.002.000193/2017-36 Voto: 4556/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Noticia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º), em
razão  da  realização  de  saques  indevidos  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A autarquia efetuou cobrança administrativa
ao  agente  pagador  do  benefício  e  o  montante  indevido  foi  restituído  na  integralidade.
Configuração de mera irregularidade administrativa, que está sendo sanada pelas vias próprias.
Não havendo saque  dos  valores  após o  óbito,  não  há  que  se  falar  no  crime de  estelionato
previdenciário.  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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

344. Processo: 1.27.002.000198/2017-69 Voto: 4772/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º), em
razão  da  realização  de  saques  indevidos  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Valores depositados pelo INSS permaneceram
na conta bancária, em sua totalidade. Restituição da quantia à autarquia federal. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

345. Processo: 1.27.002.000204/2017-88 Voto: 4773/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º), em
razão  da  realização  de  saques  indevidos  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Valores depositados pelo INSS permaneceram
na conta bancária, em sua totalidade. Restituição da quantia à autarquia federal. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

346. Processo: 1.27.002.000208/2017-66 Voto: 4478/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Noticia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º), em
razão  da  realização  de  saques  indevidos  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Argumenta o procurador oficiante que não
houve recebimento indevido de valores. O Instituto Nacional do Seguro Social efetuou cobrança
administrativa ao Agente pagador do benefício para que devolvesse os valores depositados na
conta  do  titular  do  benefício.  Mera  irregularidade  administrativa.  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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

347. Processo: 1.27.002.000213/2017-79 Voto: 4555/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Noticia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º), em
razão  da  realização  de  saques  indevidos  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A autarquia efetuou cobrança administrativa
ao  agente  pagador  do  benefício  e  o  montante  indevido  foi  restituído  na  integralidade.
Configuração de mera irregularidade administrativa, que está sendo sanada pelas vias próprias.
Não havendo saque  dos  valores  após o  óbito,  não  há  que  se  falar  no  crime de  estelionato
previdenciário.  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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

348. Processo: 1.29.000.001074/2017-46 Voto: 4755/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  em  razão  de  manifestação  anônima  apresentada  perante  Sala  de
Atendimento ao Cidadão do MPF. Narra o noticiante suposta prática de crimes de sonegação
fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica que teriam sido praticados
por  sócio  de  empresas  privadas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Comunicação demasiadamente genérica, não indicando qualquer ato concreto que evidencie a
efetiva prática dos delitos descritos, tendo por base essencialmente suposições superficiais, além
de apócrifa. Realizadas pesquisas preliminares pelo MPF concluiu-se pela não instauração de IPL
por  crime  contra  o  sistema  financeiro  nacional  e  lavagem  de  dinheiro,  ante  afirmações
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desacompanhadas  de  qualquer  lastro  probatório  mínimo.  Possíveis  crimes  contra  a  ordem
tributária, além de elementos mínimos acerca da materialidade do delito, ausente constituição de
crédito tributário que impede a investigação nos termos da Súmula Vinculante nº 24 do STF. Envio
de cópia da notícia anônima à Receita Federal que poderá avaliar a possibilidade de instauração
de ação fiscal. 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 os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

349. Processo: 1.29.001.000074/2017-19 Voto: 4552/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

Ementa: Notícia  crime.  Representação  anônima noticiando possíveis  crimes de  formação de quadrilha
praticante de roubos de gado, tráfico de drogas, comércio ilegal de lotes de assentamentos e
lavagem de dinheiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a realização de
diligências  preliminares  pela  Policia  Federal,  não  foi  constatada  a prática  do crime noticiado.
Ausência  de  provas  da  autoria  e  materialidade  delitiva.  Esgotamento  das  diligências
investigatórias (orientação 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

350. Processo: 1.29.003.000226/2017-63 Voto: 4305/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I). Agência de Correios em
Novo Hamburgo/RS teve  seu  sistema de  CFTV furtado  mediante  arrombamento.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas não apontaram indícios mínimos de
autoria  delitiva.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as  investigações  serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

351. Processo: 1.30.001.000484/2017-49 Voto: 4424/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Trata-se de peça de informação encaminhada à Coordenação Criminal da PR/RJ,
por Procurador Regional da República da 2ª Região, requerendo apuração de possível existência
de ilícito penal, noticiando que entregou a empregado do prédio onde residem seus genitores uma
bolsa que não mais lhe interessava e após alguns dias lembrou-se que esquecera em seu interior
três pen drives, sendo um de sua propriedade e dois fornecidos pela PRR da 2ª Região, contendo
arquivos relevantíssimos e até sigilosos, tanto pessoais quanto institucionais. Mesmo diante dos
esforços empreendidos junto aos funcionários e Síndico do condomínio, não logrou localizar os
objetos extraviados. Promoção de arquivamento tendo em vista ausência de fato caracterizador
de ilícito penal. Recurso da manifestação pelo requerente. Ratificação dos termos da promoção
de arquivamento pelo Procurador oficiante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Em que pese o empenho na tomada de providências pelo Procurador Regional da República
requerente, sem adentrar o mérito dos valores dos objetos, em razão de seus conteúdos, fato é
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que a bolsa foi doada a funcionários do condomínio que passados alguns dias não souberam
informar  o  paradeiro  da  mesma,  nem  sequer  há  evidências  que  os  citados  funcionários
soubessem da existência dos pen drives esquecidos no interior da bolsa. Ausência de elementos
mínimos  acerca  da  prática  de  qualquer  conduta  delituosa.  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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

352. Processo: 1.30.010.000174/2017-15 Voto: 4267/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Tabelas contendo
informações repassadas pelo INSS sobre possíveis recebimentos de benefícios previdenciários
após o óbito dos respectivos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). I) Três
benefícios previdenciários com recebimento indevido de até 03 (três) parcelas após o óbito dos
titulares, o que evidencia a inexistência de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo
do INSS, isso porque os valores sacados indevidamente são utilizados, em regra, para custear
despesas com hospitalização e funeral do titular do benefício. Cumprimento da Orientação nº 04
da 2ª CCR/MPF; II) Sete benefícios constando que o último saque indevido ocorreu há mais de 12
(doze) anos, restando extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art.
107, IV c.c.  art.  109, III),  aplicação do Enunciado nº 53 da 2ª CCR; III)  Apenas um benefício
previdenciário  constando  somente  4  saques,  realizados  em  OUT/2007  a  JAN/2008,  data
subsequente ao óbito da beneficiária, ocorrido em 01/09/2007, demonstrando a ausência de dolo
específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Ademais, foram pagos através de cartão
magnético, não constando renovação de senha após o óbito nem o registro de representante legal
cadastrado, tornando-se inviável a prova da autoria. Aplicação do Enunciado nº 68 da 2ª CCR; e
IV) Dois benefícios onde os titulares estariam com mais de 100 (cem) anos de idade. Esgotadas
todas as diligências não foi possível localizar registro de óbito, tampouco qualquer parente dos
beneficiários, os quais não possuíam procurador ou representante legal cadastrado, não existindo
indícios  mínimos de  autoria  e  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama probatório  atual.
Aplicação do Enunciado nº 68 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

353. Processo: 1.31.000.000585/2017-92 Voto: 4776/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  falso  testemunho  em  ação  trabalhista  (CP,  art.  342).
Testemunha teria faltado com a verdade ao narrar sobre as tarefas executadas pelo reclamante,
destoando do depoimento prestado pelo próprio autor. 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. Ademais, o depoimento em nada influenciou na decisão
da causa. 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 os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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354. Processo: 1.31.002.000038/2017-97 Voto: 4399/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício contendo representação do Juiz do Trabalho da 71ª Vara
do Trabalho de Guajará-Mirim/RO. Suposto crime de calúnia (CP, art. 138). Advogadas afirmaram
que  seu  representado  teria  sido  conduzido  coercitivamente  por  servidores  da  justiça  para
comparecer em audiência de conciliação e que teria sido coagido pelo magistrado a aceitar o
acordo firmado entre as partes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Afirmações
supostamente  caluniosas  foram  proferidas  durante  debate  processual  e  com  o  propósito  de
reforçar  teses  de  defesa.  Ausência  de  vontade  livre  e  consciente  de  ofender  a  honra  do
magistrado e dos servidores. Ausência da prática de conduta criminosa. Materialidade delitiva não
evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

355. Processo: 1.32.000.000237/2017-88 Voto: 4585/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada, de forma sigilosa, à Polícia Federal. Suposta prática
do crime descrito no art. 149-A, V, do CP. Possível tráfico internacional de mulheres para fins de
prostituição.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas  não
constataram  a  prática  do  ilícito  penal  ora  noticiado.  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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

356. Processo: 1.33.000.001174/2017-40 Voto: 4758/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155). Suposta subtração de notebook de propriedade da
Universidade Federal  de Santa Catarina que se encontrava sob a guarda e na residência de
servidora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Conforme registrado em BO, a
servidora teve sua casa invadida por ladrões que além de objetos pessoais teve o notebook
furtado.  Ausência  de imagens,  pessoas suspeitas  ou  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 os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

357. Processo: 1.34.001.005768/2016-00 Voto: 4331/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Procedimento  Administrativo  instaurado  com o  fim  de  analisar  o  conteúdo de  mídias  digitais,
recebidas da Corregedoria de Polícia Federal em Brasília, em razão dos questionamentos feitos
por ocasião da Inspeção Extraordinária do GECEAP-DF relativos ao processamento dos reports
do NCMEC - Nacional Center for Missing and Exploited Children, no PP 1.16.000.000805/2015-
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22. Os dados contidos na mídias referem-se ao período entre janeiro de 2014 e abril de 2015.
Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Realizada análise de todo o material pelo
Núcleo Técnico de Combate aos Crimes Cibernéticos da Procuradoria da República de São Paulo
(NTCCC/PRSP),  conforme  Informação  Técnica  contida  nos  autos,  foram  analisados  67.841
reports, contendo aproximadamente 110.000 arquivos. Com base no que a legislação brasileira
define  como  sendo  pornografia  infantil  (art.  241-E  do  ECA)  constatou-se  a  existência  de
pornografia  infantil  em 1.309  reports,  sendo  autuados  463  procedimentos  (Notícias  de  Fato),
considerando que nos casos em que o mesmo usuário (mesma URL, IP, endereço de e-mail) era
identificado em vários reports, foi autuado um único procedimento para cada um desses usuários.
Quanto aos reports remanescentes (66.532), por conterem pornografia adulta, imagens virais ou
ainda porque os provedores não mais possuíam os registros de conexão dos usuários, devem ser
arquivados. Procedimento que atingiu o objetivo. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

358. Processo: 1.34.003.000165/2013-41 Voto: 4582/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90,
art. 1º). Suposta gestão fraudulenta de empresa privada com indícios de sonegação fiscal por
conta de omissão de receitas auferidas.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído. Natureza material do delito. Súmula
Vinculante nº 24 do STF. Ausência de justa causa, no momento, para continuidade da persecução
penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da  votação os membros 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

359. Processo: JF-ANA-0002170-22.2015.4.01.3502-
INQ

Voto: 4384/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ANÁPOLIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. ART. 62, VII, DA LC Nº 75/93. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES.  APREENSÃO  DE  SUBSTÂNCIA  ASSEMELHADA  À  MACONHA
(SEMENTES) E SÁLVIA ORIUNDAS DO EXTERIOR. APREENSÃO ALFANDEGÁRIA EM SÃO
PAULO/SP. LOCAL DA CONSUMAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. 1.
Inquérito  Policial  instaurado para apurar  suposto crime de tráfico  internacional  de drogas (Lei
11.343/2006,  art.  33,  caput,  e  §  1º  c/c  artigo  40,  inciso  I),  tendo  em vista  a  apreensão  de
substância  assemelhada  à  maconha  (7  sementes)  e  uma  porção  de  sálvia,  em  encomenda
oriunda do exterior e destinada a morador de Pirenópolis/GO, pelo Serviço de Remessas Postais
Internacionais da Receita Federal na Alfândega da Secretaria da Receita Federal do Brasil  no
aeroporto  internacional  de  São  Paulo/SP.  2.  O  Juiz  Federal  de  São  Paulo/SP,  acolhendo
manifestação do Procurador da República oficiante na PR/SP, declinou da competência à Seção
Judiciária Federal de Anápolis/GO, cuja jurisdição abrange Pirenópolis/GO. 3. Manifestação da
Procuradora da República oficiante em Anápolis/GO contrária à fixação da competência. Remessa
dos  autos  à  2ª  CCR/MPF.  4.  Conhecimento  da  remessa  como  conflito  de  atribuições  entre
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membros do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. 5. Súmula n°
528 do STJ: Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via
postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. Precedentes: CC 132.897/PR, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 03/06/2014; CC 109.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes,
Terceira  Seção,  DJe  01/08/2011.  No mesmo sentido é  o  Enunciado  n°  56 da 2ª  Câmara.  6.
Fixação  da  atribuição  da  Procuradoria  da  República  em  São  Paulo/SP  para  prosseguir  na
persecução criminal.

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

360. Processo: JFRJ/SJM-0500576-
75.2016.4.02.5110-INQ

Voto: 4495/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
SÃO JOÃO DE MERITI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de extorsão (CP, art. 158), em razão de
"falso  sequestro"  ocorrido  em  detrimento  de  cliente  da  Caixa  Econômica  Federal.  A vítima
comunicou à CEF que recebeu ligação comunicando sequestro de familiar, devendo, em troca,
efetuar depósito para resgate. Realizou o depósito de R$ 1.350,00 na conta-corrente indicada na
ligação.  Revisão de declínio  (Enunciado nº  32 da 2ª  CCR).  O presente  Inquérito  Policial,  na
verdade, apura possível prática de estelionato (CP, art. 171). 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.

361. Processo: JF/MG-0035301-69.2012.4.01.3800-
INQ

Voto: 4395/2017 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  NA  HIPÓTESE  DE  CRIME  IMPOSSÍVEL.
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 que apresentou diploma de
técnico  em  eletrônica  com  especialização  em  telecomunicações  falso  perante  o  Conselho
Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  de  Minas  Gerais  "  CREA/MG,  ao  requerer
registro profissional junto a esta autarquia. 2. Promoção de arquivamento sob o fundamento de
crime  impossível.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal.  4.  Para  o  enquadramento  do  uso  de
documento falso como crime impossível,  exige-se que a falsificação seja grosseira, facilmente
perceptível por uma pessoa de inteligência e capacidade estritamente comuns, excluindo qualquer
possibilidade de consecução da finalidade visada pelo agente com a sua apresentação. Em outras
palavras, exige-se que o meio " documento falso " utilizado seja absolutamente ineficaz para a
obtenção do resultado pretendido. 5. Caso a constatação da falsidade demande uma habilidade
ou atenção um pouco maior da pessoa que o analisa, possuindo o documento aptidão, ainda que
mínima,  para  atingir  o  resultado  a  que  se  destina,  poder-se-ia  falar,  no  máximo,  em  meio
relativamente ineficaz, incapaz de afastar a punibilidade da conduta delitiva. 6. In casu, só foi
possível constatar a falsificação após diligência efetuada pelo CREA/MG junto à instituição de
ensino,  com a  qual  se  identificou  a  falsidade.  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
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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.

362. Processo: JF/MOC-0002420-
42.2017.4.01.3807-INQ

Voto: 4493/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de furto qualificado (CP, art. 155, §§ 1º e
4º, I e II), tendo em vista relatório enviado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no
qual se noticia o furto de equipamentos eletrônicos. mediante arrombamento de uma das janelas
do imóvel da agência do IBGE, em Pirapora/MG, na madrugada do dia 29/03/2016. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. À época do fato foram realizadas diversas
buscas, sem que tenha havido qualquer conclusão quanto à autoria do delito. O imóvel alvo do
delito não dispunha de circuito interno de monitoramento por câmeras, fato este que findou por
inviabilizar o prosseguimento das investigações. 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.

363. 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
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,
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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: 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.

364. Processo: JF/PR/MGA-5005394-
03.2014.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 4336/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MARINGÁ/PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA (CP,  ART.  299)  E  USO  DE
DOCUMENTO  FALSO (CP,  ART.  304).  FALSIFICAÇÃO  DE DOCUMENTOS  PARTICULARES
APRESENTADOS AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. 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  instaurado para apurar  a
prática,  em tese,  do crime de falsidade ideológica (CP, art.  299),  haja vista que interventores
judiciais  de  empresa  privada  teriam  falsificado  documentos  particulares  (ata  de  eleição  dos
representantes dos empregados na CIPA e ata de instalação e posse da CIPA), e os apresentado
ao Ministério do Trabalho com a finalidade de regularizar a situação da pessoa jurídica perante o
referido órgão. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento ao argumento de
que não haveria certeza acerca da pessoa que teria assinado o requerimento de protocolo de
entrega,  tampouco de  quem efetivamente  teria  elaborado  os  documentos  e  os  entregado ao
Ministério do Trabalho. 3. Discordância do Juiz Federal por entender que há fortes indícios de que
os documentos foram utilizados pelos interventores da empresa com consciência da falsidade,
visando regularizar a situação da empresa. Argumenta, ainda, que não foram esgotadas todas as
diligências  possíveis,  visto  que  não  foi  realizado  exame  grafotécnico  de  duas  pessoas  que
também poderiam ter falsificado e utilizado os documentos em nome da empresa, na época da
intervenção judicial.  4. Embora as investigações não tenham sido conclusivas quanto a quem
efetivamente falsificou os documentos ou assinou o requerimento de protocolo, parece certo que
estes  foram  utilizados  pelos  representantes  da  empresa  interventora,  com  consciência  da
falsidade, visando a regularizar a situação da empresa intervinda perante o Ministério do Trabalho.
Além disso, os próprios representantes da interventora afirmaram, em seus depoimentos. que dois
dos  funcionários  cujas  assinaturas  foram  falsificadas  haviam  sido  demitidos  e  não  mais
trabalhavam  na  Mineradora  na  data  dos  fatos.  5.  Não  ficou  completamente  afastada  a
possibilidade de os representantes da empresa terem concorrido para a prática do delito. Ainda
que  a  falsificação  não  tenha  partido  de  seu  punho,  há  indícios  de  que  tenham utilizado  os
documentos falsificados para regularizar a situação da empresa intervinda perante o Ministério do
Trabalho, o que pode caracterizar o delito de uso de documento falso (CP, art. 304). 6. É possível,
ainda,  a realização de exame grafotécnico de dois  indivíduos que poderiam ter  falsificado as
assinaturas, bem como diligências a fim de investigar a possível autoria por parte daqueles cujas
assinaturas  foram  constatadas  como  verdadeiras  e  daqueles  cujas  informações  quanto  às
assinaturas  não  foram conclusivas,  visto  que  as  declarações  por  eles  prestadas  durante  as
investigações foram vagas, sendo unânimes em informar se lembrarem detalhadamente dos fatos
ou  sequer  terem  assinado  os  documentos.  7.  Se  assinaram  realmente  o  documento  três
investigados, como apurado na perícia, das duas uma: ou participaram de uma assembleia com
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pessoas  que  se  passaram  por  outras  ou,  possivelmente,  sabiam da  falsificação,  não  sendo
razoável  acatar  suas declarações de que  reconhecem as assinaturas,  mas não  se recordam
exatamente do  que  aconteceu.  8.  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 os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

365. Processo: JF-RJ-0501464-37.2017.4.02.5101-
INQ

Voto: 4345/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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 a representação realizada via e-mail informando que a investigada
seria beneficiária de aposentadoria por invalidez, mas que estaria em ótimo estado de saúde e
que continuava a exercer atividades laborais. MPF: Promoção de arquivamento com fundamento
na ausência  de elementos  que comprovem a veracidade das informações apresentadas pelo
representante. Discordância do Juiz Federal, sob o fundamento da possibilidade da realização de
novas diligências. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Notícia da existência do
benefício de aposentadoria por invalidez ativo no nome da investigada. A Polícia Federal realizou
diligências, no entanto, não obteve êxito em localizar a investigada. Não consta no CNIS nenhum
registro de emprego executado concomitantemente com o citado benefício. Foi encaminhado e-
mail  para  o  representante  solicitando  complemento  das  informações  apresentadas,  como  a
indicação do local  onde a investigada supostamente realizaria  atividade laboral.  Entretanto,  o
noticiante quedou-se inerte. Ausência, até o presente momento, 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.

366. Processo: JF/RO/GM-IPL-0001817-
88.2016.4.01.4102

Voto: 4373/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GUAJARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). CPP,
ART. 28. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática
do crime de estelionato (CP, art. 171, §3º), tendo em vista o recebimento indevido de benefício do
programa "Bolsa Família" por beneficiária, a qual foi denunciada pelo MPF e já teve a respectiva
Denúncia  recebida.  O parquet  promoveu o  arquivamento  em relação  a  outra  investigada  por
eventual crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), entrevistadora e cadastradora dos dados
fornecidos  para  o  deferimento  do  benefício,  por  não  ter  verificado  elementos  razoáveis  que
demonstrem  consciência  e  dolo  no  cadastro  das  informações  inverídicas  que  ensejaram  o
deferimento do benefício. 2. Discordância do Juiz Federal em relação ao arquivamento promovido,
visto  que  há  indícios  de  que  houve  omissão  de  dado  não  condizente  com  a  realidade.  3.
Analisando os elementos contidos nos autos, principalmente o depoimento colhido da investigada,
há fortes indícios de que a mesma inseriu informação ideologicamente falsa no formulário de
cadastramento  do  benefícios  assistencial  do  Bolsa  Família.  4.  É  evidente  a  ocorrência  de
negligência  e  ausência  de  qualquer  análise  pormenorizada  das  informações  prestadas  pelos
beneficiários quando do preenchimento do formulário de requisição do benefício. Com base no
depoimento dado pela  investigada,  parecia  ser  comum a utilização por  terceiros,  funcionários
contratados da Prefeitura, de sua senha pessoal para efetivação dos cadastros. 5. A investigada é
pessoa esclarecida, exercendo cargo de agente administrativo na Prefeitura de Nova Mamoré
desde 2008,  possuindo,  assim,  pleno conhecimento  acerca da  importância  de se  analisar  as
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informações prestadas para fins de concessão do benefício assistencial, tanto que afirmou que
por  várias  vezes  chegou  a  questionar  alguns  entrevistados  que  forneciam  informações
inconsistentes. 6. Prematuro o arquivamento, tendo em vista a evidente supressão da informação
a  respeito  do  marido  da  denunciada  no  grupo  familiar,  no  formulário,  o  que  ocasionou  o
deferimento do benefício, bem como a necessidade do aprofundamento das investigações acerca
da  possibilidade  de  que  a  investigada  conhecia  a  beneficiária,  visto  que  a  denunciada  teria
assumido cargo público na Prefeitura de Nova Mamoré e sua entrevista ocorreu pouco tempo
depois.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

367. Processo: PRM/SJB-3424.2015.000092-3-INQ Voto: 4318/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 203, 297, §4° e 337-A, todos do
CP. Sentença proferida em ação trabalhista que reconheceu ter havido vínculo empregatício entre
o reclamante e a(s) reclamada(s), bem como apontou a ocorrência de irregularidades trabalhistas.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Quanto ao crime do art. 337-A do CP, o crédito
foi liquidado em razão do pagamento pelo devedor, tendo sido extinta a punibilidade. Com relação
ao art. 297, §4, do CP, o caso é de sua absorção pelo crime do art. 337-A do CP, já que a inserção
de  dados  falsos  na  CTPS  foi  praticada  como  meio  para  a  consumação  da  sonegação  de
contribuição previdenciária (AREsp 386863, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18/06/2015; Aresp
012926,  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz,  13/08/2014;  Resp 1323867,  Rel.  Min.  Marco Aurélio
Bellizze, 06/05/2013; EREsp 1154361/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, Dje 06/03/2014;
HC 114.051/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 25/04/2011). Não verificação, por hora, de
fraude ou violência, elementares do tipo do art. 203 do CP. 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.

368. Processo: JF-RJ-2016.51.01.500401-0-TC Voto: 4317/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: TERMO  CIRCUNSTANCIADO.  CRIME  DE  DANO  CONTRA PATRIMÔNIO  DOS  CORREIOS.
PROPOSTA  DE  TRANSAÇÃO  PENAL  REJEITADA  PELO  MAGISTRADO.  APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. NÃO CABIMENTO DE
TRANSAÇÃO  PENAL.  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  163,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  III.  DANO
QUALIFICADO.  BENS  DA EBCT  SÃO  PÚBLICOS  LATO  SENSU.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Termo Circunstanciado lavrado para apurar a prática do crime de
dano ao patrimônio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tendo em vista que o infrator
teria ficado nervoso ao não ser encontrada sua encomenda e, assim, quebrou um vidro da porta
da agência. 2. O il. Procurador da República oficiante considerando a prática do crime previsto no
art. 163 caput, do CP, ofereceu proposta de transação penal ao investigado, entendendo que a
EBCT, por ter natureza jurídica de empresa pública, não permite sua inclusão na hipótese de dano
qualificado. 3. O MM. Juiz Federal, por entender que a conduta ora em análise enquadra-se no
tipo previsto no art. 163, parágrafo único, III, discordou da manifestação ministerial e remeteu os
autos a esta 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP, aplicado por analogia, c/c o art. 62, IV,
da LC nº 75/93. 4. De fato, a conduta em apreço amolda-se ao delito de dano qualificado, não
restando configurada infração de menor potencial ofensivo, uma vez que o inciso III, do parágrafo
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único, do art. 163, refere-se não apenas a empresas estatais, mas também a concessionárias de
serviços  públicos,  independentemente  da  respectiva  natureza  jurídica,  fato  que  os  Correios
efetivamente são. 5. Excluir a empresa pública do rol dos entes-vítimas qualificáveis do tipo legal
de dano seria prestigiar, indevidamente, uma interpretação literal do dispositivo legal, como se não
fizesse  parte  de  um  sistema  mais  amplo,  e  em  cujo  contexto  deve  ser  compreendido  e
interpretado. O que de fato importa é que no conceito de patrimônio da União está inserido o
patrimônio das empresas públicas. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para dar sequência à persecução criminal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

369. Processo: DPF/PE-00437/2015-INQ Voto: 4325/2017 Origem: GABPRM3-MS - 
MARCELO DE SOUZA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE USO DE
CHEQUE  FALSO  EMITIDO  EM  DESFAVOR  DE  CORRENTISTA  DA  CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL. CP, ART. 171, § 3º. CONSUMAÇÃO: LOCAL DO EFETIVO PREJUÍZO À VÍTIMA, OU
SEJA, LOCAL DA AGÊNCIA EM QUE A VÍTIMA MANTINHA CONTA. CPP, ART. 70. ATRIBUIÇÃO
DO SUSCITADO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência de fraude
em  conta  bancária  da  Caixa  Econômica  Federal  por  meio  da  utilização  de  cheque  falso,
configurando a prática, em tese, do crime de estelionato qualificado, previsto no art. 171, § 3º, do
Código Penal. 2. O Procurador da República oficiante na PR/PE declinou de atribuição em favor
da PRM-Londrina/PR, local da compensação dos cheques fraudados. 3. No âmbito da PRM "
Londrina/PR, a Procuradora da República oficiante, com base em recentes julgados do Superior
Tribunal de Justiça, suscitou conflito negativo de atribuição, considerando que o crime consumou-
se em Recife/PE, porquanto lá se deu o efetivo prejuízo à vítima e ao banco sacado. 4. 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. 5. Consoante recente orientação do Eg. Superior Tribunal de Justiça, o crime de
estelionato mediante uso de cheque falso consuma-se no lugar onde houve o efetivo prejuízo à
vítima, qual seja aquele em que houve o desconto do cheque fraudado, não emitido pelo titular, na
localidade da agência onde a vítima possuía a conta bancária. Precedentes da Terceira Seção do
STJ: CC 136.853/MG, DJe 19/12/2014; CC 130.490/CE, DJe 13/03/2014; CC 147.811/CE, DJe
19/09/2016.  No  mesmo sentido  são  os  precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  Processo  nº  0007421-
24.2014.4.05.8100,  Voto  nº  2298/2015,  619ª  Sessão  de  Revisão,  de  29/04/2015,  unânime;
Processo  nº  0000735-73.2016.4.03.6104,  Voto  nº  5167/2016,  655ª  Sessão  de  Revisão,  de
08/08/2016,  unânime.  6.  Nesse contexto,  a  teor  do art.  70 do CPP,  a  competência  deve  ser
firmada pelo lugar da consumação do delito, in casu, o Município de Recife/PE, onde está situada
a agência em que a vítima mantinha conta bancária na qual compensados os cheques, ensejando
o ressarcimento do valor pela instituição financeira. 7. Conhecimento do presente conflito negativo
de atribuição e, no mérito, por sua procedência, deliberando-se que a atribuição para prosseguir
na investigação pertence ao Procurador da República suscitado, oficiante na PR/PE.

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.

370. Processo: 08190.048036/17-44 Voto: 4597/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Cuida-se de Notícia de Fato instaurada em razão de lavratura de Termo Circunstanciado pela
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PRF, que se deu após o representado ter sido flagrado na condução de um veículo no qual estaria
realizando transporte de coletivo de passageiros, em um microônibus, no itinerário entre Águas
Lindas/GO e Brasília/DF, cobrando o valor de R$ 6,00 (seis reais) por passageiro, pelo transporte
realizado.  Não  postava  Carteira  Nacional  de  Habilitação,  tampouco  nenhum  documento  de
identificação, nem Curso de Transporte Coletivo de Passageiros, que é exigido pelo CONTRAN. A
Promotora de Justiça suscitada remeteu os autos à PR/DF por entender que os fatos narrados se
enquadram no tipo penal previsto no artigo 328 do Código Penal, na medida em que o exercício
de  uma  função  pública  por  particular,  sem  estar  legalmente  investido  para  o  exercício  da
atividade,  caracterizaria  o crime de usurpação de função pública.  O Procurador da República
oficiante suscitou conflito negativo de atribuição, visto que a conduta sob investigação enquadra-
se na contravenção penal  de exercício  irregular  de profissão.  Os fatos sob apuração não se
enquadram na conduta típica prevista no art. 328 do Código Penal,  mas sim na contravenção
prevista no art. 47 da lei de Contravenções Penais " exercício irregular de profissão. O núcleo do
tipo usurpar requer o apoderamento indevido ou o exercício ilegítimo de função pública, sendo
imprescindível, portanto, a prática de atos inerentes ao ofício usurpado, o que não ocorreu na
espécie,  por  não estar  presente  a  elementar  do  tipo  função  pública.  O simples  fato  de uma
atividade ser desempenhada a partir de autorização ou permissão do Poder Público não a torna
revestida de caráter de função pública. Nota-se que o cerne da conduta do autuado consiste no
exercício irregular de serviço público com o objetivo de auferir vantagem econômica, por meio de
atividade  que  demanda  o  preenchimento  de  determinadas  condições  estabelecidas  por  lei,
enquadrando-se,  dessa forma, na infração penal prevista no art.  47 da Lei de Contravenções
Penais. Incompetência da Justiça Federal e, por conseguinte, falta de atribuição do MPF, nos
termos do artigo 109 da Constituição. Possível infração penal prevista na Lei de Contravenções
Penais. Competência da Justiça Estadual. Conflito negativo de atribuições suscitado pelo Parquet
Federal. Cabe ao Procurador-Geral da República dirimir conflito de atribuições entre o Ministério
Público Federal e o Ministério Público Estadual, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº
1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672,
1678,  1717  e  2225).  Encaminhamento  dos  autos  ao  Exmo.  Procurador-Geral  da  República.
Precedente: Procedimento n. 08190.006257/17-27, julgado nessa sessão, à unanimidade.

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

371. Processo: 1.32.000.000884/2015-28 Voto: 4420/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE OFÍCIOS DA PRM-BLUMENAU/SC.
LC  Nº  75/93,  ART.  62,  VII.  AUSÊNCIA  DE  CONEXÃO.  DEVOLUÇÃO  DE  DOCUMENTOS
ORIGINALMENTE  ENVIADOS  PELO  3º  OFÍCIO.  ATRIBUIÇÃO  DO  3º  OFÍCIO  DA  PRM-
BLUMENAU/SC.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  na  Procuradoria  da  República  em  Roraima,
mediante a autuação de documentos encaminhados pelo 3º Ofício da Procuradoria da República
em Blumenau/SC, que noticiavam a expedição irregular de diplomas para curso de Teologia pela
instituição FACETEN, sediada naquele estado. Os documentos então enviados foram extraídos de
inquérito  policial,  no  qual  atuava  aquele  3º  Ofício.  2.  O  feito  foi  inicialmente  distribuído  ao
Procurador da República oficiante no 1º Ofício da PR-Blumenau/SC, que determinou a remessa
dos autos ao 3º Ofício, por entender que os fatos também foram apurados no âmbito cível em
inquérito civil e que toda a apuração dos fatos vem sendo tratada pelo 3º Ofício, com atribuição
sobre o procedimento judicial criminal e o ICP mencionado. Assim, argumentou que aquele ofício
deveria deliberar acerca de sua eventual prevenção. 3. O Procurador da República atuante no 3º
Ofício discordou da remessa por entender que não há prevenção para o processamento dessa
notícia  de  fato,  pois  nos  referidos  inquérito  policial  e  ICP  declinou-se  da  atribuição  para  o
Ministério  Público  Estadual.  No  último  caso,  inclusive,  com  homologação  da  1ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do MPF. 4. Da análise atenta dos autos, observa-se que, não se trata de
relato  de  fato  novo  ou  novas  informações  sobre  fatos  já  declinados  para  Justiça  Estadual,
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tampouco é o caso de fatos similares, correlatos ou conexos. Diz respeito apenas à devolução de
documentos originalmente enviados pelo 3º Ofício. 5. Fixação da atribuição do titular do 3º Ofício
da PRM-Blumenau/SC, a quem incumbe, em razão da atribuição anterior que determinou o envio
daqueles documentos para Roraima, tomar as providências que entender cabíveis em razão de
sua devolução à Procuradoria de Blumenau/SC.

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

372. Processo: DPF/SR-AL-00659/2016-INQ Voto: 4471/2017 Origem: GABPR6-JAB - JOEL 
ALMEIDA BELO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes de furto (CP, art. 155) e/ou receptação
(CP,  art.  180)  de trilhos de malha ferroviária  que pertenciam supostamente ao patrimônio  da
extinta RFFSA " Rede Ferroviária Federal S.A. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).
Os trilhos furtados e receptados pertencem, na verdade, a uma empresa privada concessionária e
não compõem o acervo patrimonial da extinta RFFSA, incorporado pela União. A referida empresa
privada  tem a concessão da Malha Nordeste  da antiga  RFFSA que foi  privatizada  em 1997.
Prejuízo suportado por pessoa jurídica privada. A exploração foi dada em concessão à empresa
privada, cujo ônus de reposição e aquisição de bens e equipamentos vinculados à concessão
recai sobre o seu patrimônio. Inexistência de lesão a bem, interesse ou serviço da união, de suas
autarquias  e  empresas  públicas,  conforme  art.  109  da  Constituição  Federal.  Inexistência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

373. Processo: DPF/VCQ/BA-00059/2017-INQ Voto: 4497/2017 Origem: GABPRM2-LVSM - 
LUDMILLA VIEIRA DE SOUZA 
MOTA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de falsidade ideológica (CP,
art. 299) atribuído a sócios de empresa privada, em razão de informações possivelmente falsas na
elaboração do contrato social. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O
crime em questão teria  sido praticado no momento do registro  do contrato  social  da referida
empresa, perante a Junta Comercial do Estado da Bahia. 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".
Enunciado nº 62 da 2ª CCR: "Não é da atribuição do Ministério Público Federal a persecução
penal relativa aos crimes de falsidade documental praticados perante Junta Comercial, por não
ofenderem diretamente bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. (116ª Sessão de Revisão, de 22/08/2016)". 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
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Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

374. Processo: SR/DPF/MG-01826/2016-INQ Voto: 4460/2017 Origem: GABPR17-FPBN - FELIPE 
PEIXOTO BRAGA NETTO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

375. Processo: 1.00.000.014000/2016-15 Voto: 4784/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  do  encaminhamento,  pela  Procuradoria-Geral  Eleitoral  de
documentação oriunda do Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Brasília.  Por meio de cópias da
petição inicial da reclamação trabalhista, extrai-se que o reclamante e outros colegas de trabalho
teriam sido obrigados,  por seus superiores hierárquicos e chefes de setor  da CODHAB/DF, a
fazerem campanha política em benefício do Partido dos Trabalhadores e seus candidatos. Alega o
reclamante ter sido vítima de ameaça de demissão e assédio moral, caso se recusasse a cumprir
tais  determinações.  Revisão  de declínio  (Enunciado  n°  32 da  2a CCR).  O relato  feito  revela
possíveis ilícitos de competência da Justiça Estadual, pois supostamente cometidos no âmbito de
entes privados e de uma companhia pertencente à estrutura do Distrito Federal. 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.

376. Processo: 1.14.000.001551/2017-04 Voto: 4469/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de estelionato (CP, art. 171), que teria se
dado em razão de suposta ilicitude na contratação de empréstimos consignados em nome de
beneficiária, ensejando descontos indevidos em benefício previdenciário sob a sua titularidade, no
período de setembro/2011 a junho/2016. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). No
caso, figuram como vítimas da infração a própria beneficiária lesada e as instituições bancárias
privadas envolvidas nos contratos. Prejuízo suportado por particular. Ausência de ofensa a bens,
serviços ou interesses da União ou qualquer de suas entidades ou empresas públicas. Afastada a
possível participação de servidor público do INSS na operação ilícita. 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.

377. Processo: 1.14.009.000120/2017-32 Voto: 4481/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita praticado por advogado contra cliente em
processo judicial. Art. 168, § 1º, III. O causídico teria se apropriado de quantia referente a valor
retroativo  recebido,  derivado  de  concessão  judicial  de  benefício  previdenciário.  Revisão  de
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declínio (Enunciado n° 32, 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.

378. Processo: 1.15.000.000047/2017-41 Voto: 4505/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Preparatório instaurado a partir de denúncia sigilosa formulada perante a Sala de
Atendimento ao Cidadão. A representante narra que foi contemplada com um imóvel residencial, o
qual teria sido invadido por uma mulher. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF).
Situação envolvendo particulares. Inexistência de lesão direta e específica a bens, serviços ou
interesses da União, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

379. Processo: 1.15.002.000561/2015-03 Voto: 4771/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do envio de informações pelo MPE/CE, em Nova Olinda, dando
conta de suposto desvio de recursos da União oriundos do Programa Nacional de Habilitação
Rural (PNHR), vinculado ao Ministério das Cidades. Segundo os autos, o noticiante relata que a
presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  da  Agricultura  Familiar  estaria
desviando parte dos recursos advindos do referido programa. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32). Diligências. Enviados os autos à Delegacia da Polícia Federal em Juazeiro do
Norte/CE, constatou-se que não houve crimes imputados a presidente deste sindicato, restando
evidências do cometimento do delito de denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime
pelos declarantes supracitados e da participação de um deles em roubo ensejador de prisão em
flagrante  levada  a  cabo  por  inquérito  policial  conduzido  pela  Delegacia  de  Polícia  Civil  do
Crato/CE. 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.

380. Processo: 1.17.002.000058/2017-37 Voto: 4529/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  formulada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168) ou estelionato (CP,
art.  171)  praticado por advogada que teria  se apropriado de valores derivados da concessão
judicial  de  benefício  previdenciário  da  representante.  Informação de  que  essa  causídica  teria
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vitimado outras pessoas na região de Baixo Guandu/ES. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 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.

381. Processo: 1.21.000.001882/2016-11 Voto: 4462/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Documento encaminhado pelo Tribunal  de Justiça de Mato Grosso do Sul à
Superintendência Regional da Polícia Federal, do qual consta julgado de recurso interposto por
banco privado em face de condenação em ação declaratória de inexistência de débito e danos
morais,  proposta  por  indígena.  Segundo  constatado  pela  autoridade  policial,  o  fato  pode  ter
relação com possível crime de falsidade ideológica, praticado por alguém que se passou pela
indígena ou que a tenha iludido a preencher documentos com diversa finalidade. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Os fatos narrados não dizem respeito a direitos e interesses
coletivos da comunidade indígena. A competência da Justiça Federal justifica-se somente quando
a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à
organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos
da  CF/1988.  Precedentes  (STJ  -  CC:  123016  TO  2012/0119013-6,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio
Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.  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.

382. Processo: 1.22.003.000161/2017-15 Voto: 4778/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  formulada  junto  à  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão.  Noticiante  relata  suposto  desvio  de  verbas  do  Sindicato  dos
Trabalhadores  na  Movimentação  de  Mercadorias  em  Geral  de  Uberlândia  pelo  respectivo
presidente, para aquisição de veículos e imóveis para si e para sua família. 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.

383. Processo: 1.22.023.000066/2017-75 Voto: 4491/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TEÓFILO OTONI-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato. Narra o noticiante, em síntese, que ofertou parceria para exploração mineral em
sua propriedade localizada no Município de Poté-MG, e que uma empresa privada se interessou,
mas  não  cumpriu  o  acordo.  Posteriormente,  o  noticiante  constatou  que  a  empresa  estaria
utilizando o nome de sua propriedade e propagava informações falsas sendo que nunca operou e
nada foi extraído. Solicitou providências em relação a eventual crime de lavagem de dinheiro.
Apresentou Boletim de Ocorrência lavrado na Polícia Civil/MG. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Importa observar que não há relatos de crime ambiental ou usurpação de bens da
União, considerando de nada foi extraído da propriedade. Quanto a eventual crime de estelionato
e/ou lavagem de dinheiro, não há fatos que se amoldam às hipóteses elencadas no art. 109 da
CRFB/88. 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.

384. Processo: 1.25.000.001516/2017-01 Voto: 4604/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de representação feita  perante a Sala  de Atendimento ao
Cidadão, narrando episódio de discriminações praticadas pelo síndico de um Condomínio contra
moradores  e  funcionários.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Litígio
envolvendo  particulares.  Não  ocorreu,  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.

385. Processo: 1.25.005.000443/2017-82 Voto: 4632/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LONDRINA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  oriundo  da  Delegacia  de  Polícia  Federal  em
Londrina/PR, o qual encaminha notitia  criminis confeccionada pela  Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão Paranapanema " SICREDI. Suposta fraude em venda de veículo (caminhão), que
era objeto de alienação fiduciária, sem anuência da cooperativa (CP, art.  171, § 2º, inciso II).
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.

386. Processo: 1.26.000.000543/2017-11 Voto: 4756/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima narrando a suposta ocorrência de falsidade ideológica
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relativa  a  diploma  emitido  por  instituição  de  ensino  privada  (CP,  art.  299).  O  aluno  teria
frequentado apenas as aulas dos dois últimos semestres do curso e pago R$ 3.000,00 para obter
o título de Bacharel em Direito. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A prática em
tela não acarreta lesão direta a bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades.
O  fato  noticiado  pode  configurar,  em  tese,  crime  de  estelionato,  falsidade  documental  ou
ideológica,  visto  que  a  instituição  de  ensino  em  questão  é  regularmente  inscrita  perante  o
Ministério da Educação. 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.

387. Processo: 1.29.005.000099/2017-82 Voto: 4150/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PELOTAS-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

388. Processo: 1.30.001.001337/2017-96 Voto: 4780/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual
o representante se apresentou como acionista minoritário de sociedade de capital aberto, a qual
se  encontra  em  recuperação  judicial.  Informa  que,  apesar  da  situação  financeira  crítica  da
companhia mencionada, os membros independentes do Conselho de Administração da sociedade
não executaram a totalidade de obrigação envolvendo a execução do "Contrato de Opção" ou
"PUT",  por  meio  da  qual  conhecido  empresário,  como  acionista  controlador,  assumiu  o
compromisso  de  subscrição  de  determinado  montante  de  ações  ordinárias  de  emissão  da
companhia  até  o valor  de US$ 1,0  bilhão,  o que foi  cumprido só em parte.  O noticiante  faz
referência também à prática de insider trading, que seria incongruente com os aportes efetuados
por acionista controlador na referida empresa por força do mencionado PUT e, ao mesmo tempo,
este teria efetuado manobras para se eximir de cumprir o resto da obrigação referida, de modo
que incluiu uma cláusula abusiva no Plano de Recuperação Judicial da Companhia, beneficiando-
se em detrimento da sociedade e seus acionistas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). No que diz respeito à possível prática de insider trading ou de manipulação de
mercado,  crimes  de  competência  da  Justiça  Federal,  tais  fatos  já  são  objeto  de  ação  penal
pública,  que tramitam perante à Justiça Federal  no Rio  de Janeiro.  Quanto aos demais fatos
narrados, não se vislumbra prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firmando, dessa forma, a competência
da Justiça Federal, falecendo 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.

389. Processo: 1.30.017.000122/2017-89 Voto: 4749/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  representação  sigilosa  formulada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão.  O  representante  relata  ter  aplicado  dinheiro  próprio  em  um  site
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denominado "Bit-Moedas", de propriedade de um indivíduo e operado por um outro site, não tendo
seu  dinheiro  sido  ressarcido.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  A conduta
narrada,  por  envolver  moeda  virtual  (bitcoin),  caracteriza,  em tese,  delito  contra  a  economia
popular. 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). Não se trata de eventual crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação
que afasta a competência da Justiça Federal. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

390. Processo: 1.33.000.000651/2017-50 Voto: 4502/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação acerca da possível prática do crime de injúria racial (CP, art. 140, §
3º), por meio de discussão entre particulares ocorrido em um jogo de cartas realizado em uma
praça pública. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inexistência de
indícios de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

391. Processo: 1.33.007.000099/2017-30 Voto: 4507/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de documentação encaminhada pelo 2º Ofício da Procuradoria
de  Tubarão/SC  informando  possível  ocorrência  de  apropriação  indébita  de  valores  pagos  a
segurado do INSS absolutamente incapaz (art. 102 da Lei n. 10.741/03). O beneficiário, de 66
anos, noticiou ao Juízo da 2ª Vara Federal de Tubarão/SC que sua então curadora vem subtraindo
o benefício previdenciário que recebe, recusando-se a entregar o cartão magnético do banco.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR/MPF).  Prejuízo  sofrido  por  particular.
Inexistência  de  lesão  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

392. Processo: 1.35.000.000623/2017-68 Voto: 4470/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  formulada  junto  à  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão  para  apurar  supostos  crimes  de  injúria  racial,  intolerância  religiosa,
difamação e calúnia praticados por integrante do reality show "BIG BROTHER BRASIL". Revisão
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de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência 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. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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)

393. Processo: 1.00.000.005870/2017-76 Voto: 4397/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  SUPOSTO  DESVIO  DE  RECURSOS  PÚBLICOS,
PECULATO E ESTELIONATO COMETIDOS POR EX-PREFEITO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO
AO  MPE  POR  SE  TRATAR  DE  INSTITUIÇÃO  MUNICIPAL  DE  REGIME  PRÓPRIO  DE
PREVIDÊNCIA  SOCIAL.  ANÁLISE  PELA  5ª  CCR.  HOMOLOGADO  PARCIALMENTE  O
DECLÍNIO. REMESSA DOS AUTOS A 2ª CCR POR ENTENDER A 5ª CCR HAVER POSSÍVEL
GESTÃO  FRAUDULENTA DE  INSTITUIÇÃO  DE  REGIME  PRÓPRIO  QUE  SE  CONSIDERA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA EQUIPARADA (ART.  1º,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  LEI  N.7.492/86).
CRIMES  CONEXOS.  CONFLITO  NEGATIVO  SUSCITADO.  REMESSA  DOS  AUTOS  AO
CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF. 1. Procedimento Administrativo instaurado com vistas a
apurar possível desvio de recursos públicos, peculato e estelionato, supostamente cometidos por
ex-Prefeito de Lagoa do Carro/PE. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de
atribuições em favor do MPE, visto que os delitos em comento teriam sido praticados no âmbito de
instituição de regime próprio de previdência social, não havendo, assim, interesse da União no
feito.  3.  Os autos foram remetidos à 5ª  Câmara de Coordenação e Revisão do MPF para o
exercício de sua função revisional, visto tratar-se de delitos de sua competência. 4. O Colegiado
da 5ª CCR homologou parcialmente o declínio promovido. Contudo, por entender que haveria a
possível  ocorrência  do  crime  de  gestão  fraudulenta  do  instituto  municipal  de  previdência,
afirmando que este é considerado instituição financeira equiparada (art.. 1º, parágrafo único, Lei n.
7.492/86), os autos foram remetidos a este Colegiado para análise de matéria de sua atribuição.
5. Nota-se que os crimes delineados pelo Procurador oficiante são evidentemente conexos e,
portanto, a atribuição para respectiva análise é da 5ª CCR, nos exatos e expresso termos da
Resolução  CSMPF  n°  148,  de  1°  de  abril  de  2014,  publicada  em  24/24/2014,  que  assim
estabelece  em  seu  art.  2°,  §5°1.  6.  Eventual  gestão  fraudulenta  do  instituto  municipal  de
previdência, vislumbrada pela 5ª CCR, ocorreu durante a gestão do então Prefeito, visto que este
teria  efetuado  nomeações  tardia  dos  gestores  da  instituição,  às  vésperas  da  realização  das
fraudes,  dentre  outras  irregularidades  que  ensejaram  as  investigações.  7.  Ausência  de
fundamentação  apta  a  embasar  a  análise  desmembrada  das  condutas,  bem  como  de
entendimento firmado acerca da equiparação de instituição de regime próprio de previdência à
instituição financeira.  8.  Conflito  negativo suscitado.  Encaminhamento dos autos ao Conselho
Institucional do MPF.

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

394. Processo: 1.25.000.001435/2017-01 Voto: 4765/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  NÃO RECOLHIMENTO FGTS.  ATIPICIDADE. ENUNCIADO N.  58 DA 2ª
CCR. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE FRUSTRAÇÃO
DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA (CP, ART. 203). REVISÃO DE DECLÍNIO
(ENUNCIADO N° 32 " 2ª CCR). COMPETÊNCIA FEDERAL. O ART. 109, VI, PRIMEIRA PARTE,
DA CF NÃO PREVÊ RESSALVAS. COMPETÊNCIA FEDERAL PARA TODOS OS CASOS QUE
ENVOLVAM DELITOS CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
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DECLÍNIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
INVESTIGAÇÃO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar diversas irregularidades trabalhistas,
dentre elas, o não recolhimento de FGTS e a possível configuração de crime de frustração de
direito trabalhista (CP, art. 203), por parte dos representantes legais de uma associação privada.
2.  A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento por atipicidade no que diz
respeito à conduta de não recolhimento de FGTS por parte do empregador, bem como o declínio
de atribuições, entendendo que cabe ao Ministério Público Estadual a persecução penal para
apurar as supostas irregularidades que configurariam o crime do art. 203 do CP. 3. Aplicação do
Enunciado n. 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.  (103ª Sessão de
Coordenação, de 5.10.2015 )." 4. A competência para julgar todos os crimes contra a organização
do trabalho é da Justiça Federal. Não cabe distinguir onde a primeira parte do inciso VI do art. 109
da CF não o faz. 5. Precedentes do STF: RE 511.849 AgR, Primeira Turma, Min. Roberto Barroso,
DJe 20/02/2014; RE 428.863 AgR, Segunda Turma, Min. Joaquim Barbosa, DJE 19/06/2012; RE
587.530  AgR,  Primeira  Turma,  Min.  Dias  Toffoli,  DJe  26/08/2011;  RE  599.943  AgR,  Primeira
Turma, Min. Cármen Lúcia, DJe 01/02/2011; RE 398.041, Tribunal Pleno, Min. Joaquim Barbosa,
DJe 19/12/2008. 6.  Homologação do arquivamento,  por atipicidade, quanto à conduta do não
recolhimento de FGTS. 7. Não homologação do declínio de atribuições em relação ao possível
delito do art. 203 do CP. Designação de outro membro para prosseguir na investigação.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento  quanto  à  conduta  de  não  recolhimento  do  FGTS,  por  atipicidade,  e  pela  não
homologação  do  declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na
investigação  em relação  ao possível  do  crime do  art.  203  do CP,  nos  termos 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 do Declínio de atribuição

395. Processo: 1.30.001.005600/2016-35 Voto: 4432/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

Não Provimento do recurso

396. Processo: 1.35.000.002068/2016-28 Voto: 4352/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE. DELIBERAÇÃO DA 2ª CCR PELA
POSSIBILIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE DILIGÊNCIAS QUE  PODEM ELUCIDAR OS  FATOS.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. RECURSO DO PROCURADOR OFICIANTE. MANUTENÇÃO
DA  DECISÃO  PROFERIDA,  COM  ENCAMINHAMENTO  DO  FEITO  AO  CONSELHO
INSTITUCIONAL. 1.  Notícia de Fato instaurada a partir  de expediente oriundo da 9ª Vara do
Trabalho de Aracaju/SE, que encaminhou decisão proferida nos autos de ação trabalhista, a fim
de dar conhecimento ao MPF sobre suposta ocorrência de fraude. 2. Infere-se do teor do decisum
que sócia de empresa privada teria tentado processualmente evitar a incidência de determinada
ordem judicial ao apresentar exceção de pré-executividade com endereço diferente do informado
na inicial, o que foi interpretado pelo juízo como medida protelatória, visto que dificultou a citação.
Diante  desse  fato  e  de  outros  elementos  trazidos,  como  abertura  simulada  de  empresas,
participação de parentes na sociedade e formação de grupo econômico, o juízo levantou suspeita
de uma tentativa da sócia-executada desvencilhar-se das ações judiciais, mantendo-se em mora e
prejudicando os trabalhadores, sendo que somente quando ocorreu a penhora de crédito é que
"apareceu"  nos  autos  como se  nada tivesse  acontecido  alegando ilegitimidade passiva.  3.  O
Procurador da República oficiante, sem realizar qualquer diligência, promoveu o arquivamento do
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feito, considerando não haver elementos mínimos para amparar uma investigação. 4. Na 673ª
sessão,  realizada  em  06/03/2017,  o  Colegiado  da  2ª  CCR  deliberou,  à  unanimidade,  pela
devolução dos autos ao Procurador da República oficiante para que realize as diligências mínimas
sugeridas,  bem como outras que  entender  pertinentes e  úteis  para a  elucidação dos fatos  e
eventuais  autoria  e  materialidade  delitivas.  5.  O  Procurador  da  República  oficiante  interpôs
recurso contra a referida decisão,  argumentando, em síntese,  "que a magistrada refere-se de
forma genérica a 'fraude', que pode ter ocorrido no campo cível, penal ou tributário, tendo em vista
que  empresas  sem  qualquer  serventia  foram  abandonadas,  informalmente  fechadas,  e
provavelmente deixaram rastro de dívidas a serem adimplidas, não trazendo, porém, o expediente
enviado elementos mínimos aptos a dar suporte ao início de uma investigação " especificamente
porque  não  se  sabe  qual  conduta  penalmente  típica  seria  apurada".  6.  Justamente  por  ser
necessário especificar os fatos a fim de apurar eventual ilícito é que foi sugerido, expressamente
na  deliberação,  a  realização  de  diligências  mínimas  com  o  intuito  de  viabilizar  possível
investigação. 7. Relevante, portanto, antes de se proceder ao arquivamento, o envio de ofício à
Receita Federal para averiguar a existência de pendências fiscais das empresas envolvidas ou da
sócia que denotem ilícitos penais, assim como requisição de informações complementares ao
Juízo Trabalhista acerca de outras possíveis execuções em curso que estejam com dificuldades
na execução, visto que há informação de sociedades empresárias concorrentes que pertenceriam
a familiares da sócia sob suspeita, o que poderia configurar ardil. 8. Aplicação do Enunciado nº 69
da 2ª Câmara. 9. Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido,
é que o Ministério Público Federal poderá concluir, estreme de dúvidas, se existem elementos
suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer, de forma segura, o arquivamento do
processo. 10. Conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pela manutenção da deliberação
do Colegiado e a consequente remessa dos autos ao Conselho Institucional.

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.

Homologação de Arquivamento

397. Processo: DPF/DF-0250/2015-INQ Voto: 4779/2017 Origem: GABPR16-MRB - 
MICHELE RANGEL DE BARROS 
VOLLSTEDT BASTOS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de estelionato majorado (CP, art.  171,  § 3º).  Suposta fraude
consistente na utilização de cheque clonado, vinculado à conta de cliente da Caixa Econômica
Federal, no valor de R$ 2.600,00. A CEF informou que o cheque em questão foi devolvido sem
compensação, em virtude de detecção de fraude, motivo pelo qual não houve prejuízo à empresa
pública. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Foram obtidas informações quanto à
titularidade  da  conta  corrente  destinatária  do  cheque  depositado,  contudo  não  foi  possível  a
localização da titular identificada. Nesse sentido, cumpre destacar que é regular na execução dos
delitos desta espécie a utilização pelos falsários, de contas de titularidades de terceiros ou contas
abertas com a utilização de documentos falsos, inviabilizando a identificação dos beneficiários da
prática  delitiva.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da
Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Atos praticados há quase três anos, prejudicando, assim, a
qualidade da apuração de autoria delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da  votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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398. Processo: DPF/JZO/BA-0228/2015-INQ Voto: 4531/2017 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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  serviço  auxiliar  de  radiofusão  por  parte  de  fundação  privada.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  A  fundação  investigada  protocolou
requerimento para outorga do Serviço Auxiliar de Radiofusão de Ligação para Transmissão de
programas em 23/06/2015, isto é, quando já expedida a Recomendação n. 01 da Procuradoria
Federal de Direitos Humanos do Ministério Público Federal, a qual orienta que a autarquia federal,
no exercício do poder de polícia, adeque os seus Relatórios de Fiscalização para que contenham
dados essenciais (potência, frequência, e altura da antena utilizada pela entidade fiscalizada no
momento da constatação da irregularidade de seu funcionamento; informação quanto à existência
de  procedimento  de  outorga  da  entidade  fiscalizada;  ocorrência  de  interferência  da  entidade
fiscalizada no sinal de serviço móvel aeronáutico; existência de interferência em outro serviço de
radiofusão ou de telecomunicações; e existência de casos de reincidência do suso não-autorizado
de radiofrequência). Analisando os autos, verifica-se que, embora conste documento enviado pela
ANATEL referente  à  fiscalização  em Rádio  FM Comunitária,  não  há  nenhuma referência,  no
relatório  de  fiscalização,  atinente  à  eventual  vistoria  ou  perícia  realizada  nos  equipamentos
utilizados na transmissão dos sons pela agência de telecomunicações. Assim, há evidências do
descumprimento,  por parte da ANATEL, da Recomendação n.  01 do MPF. Não há nos autos
qualquer informação a respeito da capacidade da Rádio FM de causar possíveis interferências
nos demais meios  de comunicação ou de afetar  a  segurança do tráfico  aéreo.  Analisando o
convênio firmado entre a fundação investigada e uma fundação educativa, o qual tem como objeto
fomentar e disseminar a educação cívica, moral e educacional, através de programas religiosos e
educacionais, ainda que a rádio se situasse em zona urbana, a mesma operava na potência de
10W. Baixa potência, 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. Homologação do arquivamento.

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

399. Processo: DPF/JZO/BA-0321/2009-IPL Voto: 4600/2017 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial para apurar suposta prática dos crimes previstos no art. 171, § 2º, I c/c § 3º do
Código  Penal,  tendo  em vista  a  notícia  de  negociação  irregular  de lotes  rurais  destinados à
reforma agrária em projeto de assentamento em Petrolina/PE, em detrimento do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária " INCRA, autarquia federal proprietária dos aludidos lotes. A
autoridade policial identificou que um número expressivo de beneficiários do programa de reforma
agrária estariam repassando suas terras a terceiros de forma irregular, valendo-se da omissão do
INCRA que, em tese, deveria coibir tal prática. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Não  obstante  a  ocupação  de  terrenos  pertencentes  à  União  e  destinados  ao  Programa  de
Reforma Agrária,  tem-se  que  a  conduta  perpetrada  não  constitui  infração  penal.  Trata-se  de
negócio  jurídico nulo  ou anulável,  sem repercussão jurídico-penal,  a  ser  resolvido segundo a
legislação civil. Por se tratar de mera cessão de posse, negócio puramente obrigacional " sem
nenhuma aptidão para levar à transmissão do domínio, é errônea a afirmação de que houve a
venda indevida de terras da União, não sendo cabível, portanto, a classificação do ato na conduta
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prevista no § 1º,  I  do artigo 171 do Código Penal (disposição de coisa alheia como própria),
tampouco o disposto no inciso II do mesmo artigo (alienação ou oneração fraudulenta de coisa
própria).  Os  cedentes  não  fizeram  uso  de  nenhum  meio  fraudulento,  nem  mantiveram  os
cessionários em erro, visto que todos tinham plena ciência de que o objeto dos negócios jurídicos
realizados restringiam-se à posse dos imóveis, não havendo, ainda, que se falar em qualquer
prejuízo à União. Cabe observar, ainda, que não há indícios de envolvimento de servidores do
INCRA nas irregularidades perpetradas no assentamento. 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.

400. Processo: DPF/PHB/PI-00139/2015-INQ Voto: 4445/2017 Origem: SJUR/PRM-PI - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/PARNAÍBA-PI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado com o objetivo de apurar suposta tentativa de furto à agência dos
Correios em Luís Correia/PI, fato ocorrido possivelmente durante a madrugada do dia 27/05/2015.
O  gerente  da  agência  relatou  que,  ao  chegar  no  local,  encontrou  vários  objetos  e  caixas
espalhados  pelo  chão,  bem  como  um  buraco  na  parede  do  banheiro,  com  sinais  de
arrombamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Não há imagens
ou vídeos registrados no CFTV da mencionada agência. O laudo pericial indicou que não foram
revelados fragmentos de impressões papilares com condições técnicas necessárias para exame
de  confronto  e  individualização.  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.

401. Processo: DPF-TAB/AM-00131/2015-INQ Voto: 4327/2017 Origem: GABPRM1-AA - 
ALEXANDRE APARIZI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  homicídio  culposo  (CP,  art.  121,  §  3º).  Atropelamento  de  menor
indígena, por aeronave, que fazia o transporte de médicos e de um representante indígena para
aldeia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relatório final da CENIPA em que se
extrai a regularidade relacionada à aeronave e ao piloto. Verificação da existência de peculiar
particularidade da pista de pouso (curvatura na cabeceira) que impedia a visão completa da pista
pelo piloto, somada ao ingresso de crianças na selva e posterior entrada na pista pela lateral
esquerda, sem possibilidade de o piloto realizar, a tempo, um desvio ou manobra abortiva de
decolagem. Não constatação 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 Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

402. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000061-7-INQ Voto: 4606/2017 Origem: GABPRM2-ECLM - 
ELEOVAN CESAR LIMA 
MASCARENHAS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Prática  do  delito  de  falso  testemunho  em  ação  trabalhista  (CP,  art.  342),
consistente em contradições verificadas no depoimento da representado, enquanto testemunha,
no  que  diz  respeito  ao  controle  efetivo  das  horas  trabalhadas  pela  reclamante.  Revisão  de
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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.

403. Processo: SR/DPF/MA-01527/2016-INQ Voto: 4410/2017 Origem: GABPRE/PRMA - PEDRO 
HENRIQUE OLIVEIRA CASTELO 
BRANCO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62, IV da LC 75/93. Possível  crime de
corrupção eleitoral, tipificado no art. 299 da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral). As testemunhas
inquiridas não presenciaram e nem apresentaram prova de que qualquer dos indiciados tenham
oferecido ou recebido combustível em troca de votos. Os investigados, por sua vez, negaram, de
modo  uníssono,  que  tenham  oferecido  ou  recebido  o  vale  combustível  em  troca  de  votos.
Jurisprudência pacificada no Tribunal Superior Eleitoral " TSE que afasta a prática de compra de
votos por distribuição de combustível a eleitores, quando não houver pedido explícito ou implícito
de votos. Precedentes: Recurso Especial Eleitoral nº 291, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis
Moura, DJE - Tomo 42, 04/03/2015, p. 220; Recurso em Habeas Corpus nº 142354, Rel. Min.
Laurita  Hilário  Vaz,  DJE  -  Tomo 232,  05/12/2013,  p.  67/68.  Inexistência  do  necessário  dolo
específico. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de
linha  investigatória  potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Manutenção do arquivamento.

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

404. Processo: SR/DPF/PI-00511/2016-IPL Voto: 4783/2017 Origem: GABPRM1-PAESN - 
PATRICK AUREO EMMANUEL DA 
SILVA NILO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a autoria do crime de estelionato, tipificado na art. 171,§
3º, do Código Penal, praticado contra o INSS, consistente no recebimento indevido da aposentaria
por idade, concedida em razão do exercício de atividade rural, após óbito do titular ocorrido no
02/06/2014. Foram creditados indevidamente os valores do benefício na conta do beneficiário até
outubro de 2014.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.  A autarquia
previdenciária constatou que houve 4 (quatro) saques após o óbito da titular. Durante a instrução
do inquérito policial, a PF entrevistou a filha da beneficiária que tinha posse do cartão vinculado
ao benefício. Esta afirmou que quebrou o cartão após 3 (três) meses depois do falecimento da
titular e não repassou a ninguém. Após ouvida e ciente da existência do presente inquérito policial,
ela dirigiu à agência previdenciária do município de Floriano/PI, solicitando a emissão da Guia da
Previdência Social, afim de restituir os valores recebidos indevidamente, quitando integralmente. A
totalidade  do  montante  foi  restituída  integralmente.  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.
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405. Processo: SR/PF/CE-01679/2015-INQ Voto: 4770/2017 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial  instaurado com base em Representação Fiscal  para Fins Penais oriunda da
Receita Federal do Brasil. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 2º, inc. I)
atribuído  ao  representante  legal  de  empresa  privada.  A referida  empresa  teria  declarado  os
valores de remuneração em GFIP, utilizando o código de empresa optante pelo SIMPLES, sem
que  estivesse  enquadrada  no  referido  regime  tributário.  Em  algumas  competências,  o  valor
informado em GFIP foi menor que o valor informado no RAIS e, em 5 competências, o contribuinte
não fez a declaração em GFIP, embora tenha valores declarados na RAIS. Fatos identificados
durante fiscalização que compreende o período de janeiro/2006 a novembro/2008. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O crédito referente à mencionada RFFP foi inscrito em
dívida ativa em 21/08/2011, há mais de 06 (seis) anos. Pena máxima cominada ao delito que é de
02 (dois) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal calculada pela pena máxima
cominada em abstrato. Decurso de mais de 04 (quatro) anos da data dos fatos (CP, art. 109, inc.
V). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

406. Processo: 1.03.000.000248/2017-60 Voto: 4408/2017 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 Prefeito de Guarulhos, que teria
feito declaração falsa sobre a sua naturalidade em seu pedido de registro de candidatura nas
eleições de 2016. O representado teria declarado ter nascido em Guarulhos,  embora em sua
certidão de nascimento constasse que nasceu em São Paulo/SP.  Arts.  323 e 350 do Código
Eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme informações dos autos, o
noticiado requereu a retificação de sua naturalidade em seu registro de candidatura antes da
realização do segundo turno das eleições, o que foi deferido pelo Juízo Eleitoral. A iniciativa da
retificação colaborou com a manutenção da lisura das informações disponibilizadas aos eleitores,
afastando a tipicidade da sua conduta. Os fatos inverídicos divulgados inicialmente não detinham
capacidade de influenciar o eleitorado. 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.

407. Processo: 1.10.000.000266/2017-15 Voto: 4433/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (CP, 289, §1º). O agente, após tomar ciência da
contrafação de uma (01) cédula no valor de R$ 100,00 (cem reais),  procurou por espontânea
vontade  a  autoridade  policial  para  apresentar  a  referida  nota  adquirida  após  um  saque  em
terminal de autoatendimento bancário. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Não há
como concluir que o agente agiu dolosamente no intuito de introduzir em circulação cédula falsa,
haja vista que, tão logo teve conhecimento da contrafação procurou a autoridade policial para
comunicar a ocorrência. 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.  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.
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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.

408. Processo: 1.13.000.001004/2017-58 Voto: 4457/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Tentativa de furto em agência dos Correios " EBCT, (CP, art. 155 c/c art. 14, II).
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  O agente  teria  entrado  pelo  no  teto  do
estabelecimento,  porém  nada  foi  furtado.  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.

409. Processo: 1.14.000.000341/2017-91 Voto: 4786/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposta prática do delito  de falso testemunho em ação
trabalhista,  consistente em contradições verificadas no depoimento da representado, enquanto
testemunha, no que diz respeito a contratação de um empregado 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 falso testemunho se caracteriza quando a testemunha afirma algo diverso daquilo
que realmente sabe, o que não foi verificado no presente caso. 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.

410. Processo: 1.14.000.000922/2017-22 Voto: 4468/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de fiscalização da ANATEL, realizada no dia 12/02/2015, nos
transceptores portáteis utilizados no trio elétrico de um bloco de carnaval em Salvador/BA. Na
ocasião, teria sido identificada a operação de um sistema de radiocomunicação composto por 06
(seis)  transceptores portáteis,  não  homologados pela  agência,  operando na  faixa  de 462,125
MHz. Foi instaurado Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações " PADO e ,
após a apresentação de defesa, a Agência concluiu que houve exploração de Serviço Limitado
Privado " SLP, sem autorização. Foram encaminhados os autos ao MPF em razão da constatação
de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação (Lei  n.  9.472/97,  art.  183).
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A empresa  alegou,  em sua  defesa
administrativa, que a aquisição dos transceptores portáteis foi feita com finalidade de viabilizar a
comunicação  interna  durante  a  curta  duração  do  evento,  como  ajustes  de  som,  microfones,
equipamentos  e  outros  relativos  à  apresentação  artística.  A ANATEL,  durante  a  fiscalização,
atestou que os aparelhos estavam sendo utilizados para comunicação interna entre os integrantes
da banda no  bloco carnavalesco.  Não há nenhum indicativo  de que  o uso dos equipamento
antecedeu o evento ou mesmo de que se estenderia  após a sua conclusão, tratando-se uso
pontual.  Atipicidade  da  conduta.  Ausência  de  justa  causa  para  deflagração  de  ação  penal.
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Homologação do arquivamento.

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

411. Processo: 1.14.000.001349/2017-74 Voto: 4614/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o representante suposta prática do crime
de injúria racial (art. 140, § 3º do CP) contra um jogador de time futebol, através de publicação no
Facebook. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No crime em tela, o direito de ação
somente será exercido mediante queixa do ofendido ou seu representante legal, sendo espécie de
ação penal privada, consoante art. 145, parágrafo único, do CP, de maneira que não pertence ao
MPF  a  titularidade  da  ação  penal.  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.

412. Processo: 1.14.002.000127/2017-14 Voto: 4643/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Suposta prática do
crime previsto no artigo 171, § 3º, CP, referentes a valores de benefícios da Previdência Social
recebidos após o óbito do titular, nos períodos 07/2000 a 05/2002. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal.  Pena  máxima  cominada  em
abstrato para o delito de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Decurso de mais de 12
(doze) anos da data do último saque irregular. Extinção da punibilidade. Inteligência dos arts. 107,
inc.  IV,  e  109,  inc.  III,  todos do Código  Penal.  Enunciado  531 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.

413. Processo: 1.14.003.000052/2017-61 Voto: 4480/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  ocorrência  de  crime  contra  a  honra  que  teria  se  dado  através  de
publicações  na  rede  social  Facebook.  Identificação  de  postagens  nas  quais  a  representada
questiona a "inexistência de wi-fi na praça" e outra no sentido de que o chefe de gabinete da
Prefeitura estaria "falando mal da Prefeita". Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Constata-se dos autos que a conduta da representada não extrapolou o direito à liberdade de
expressão  e  manifestação  do  pensamento,  limitando-se  as  postagens  a  manifestações  de
irresignação  a  atual  contexto  político.  Livre  exercício  da  liberdade  de  expressão,  garantia
essencial  ao aperfeiçoamento das instituições.  Ressalte-se,  contudo,  o interesse individual do
representante de obter reparação civil por eventuais danos causados a sua imagem, na seara
competente, visto tratar-se de direito individual e disponível. Ausência de tipicidade. 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.

152/192



Ata da 680ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00204950/2017

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

414. Processo: 1.15.000.000545/2017-94 Voto: 4736/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato a partir da representação sigilosa relatando suposto crime de apropriação indébita
previdenciária  atribuída  aos  responsáveis  por  empresa  privada  (CP,  art.  168).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oficiada, a Receita Federal informou não
constar  procedimentos  de  auditoria  e  não  haver  registro  de  autuações  em face  da  empresa
mencionada. Ausência de constituição definitiva do crédito tributário. Delito de natureza material.
Aplicação da Súmula Vinculante n.  24 do STF. Inexistência  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.

415. Processo: 1.15.000.000563/2016-95 Voto: 4754/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, da Lei nº
8.137/90), em razão de omissão de rendimentos tributáveis perante a Receita Federal, no ano-
calendário 2009/2010. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Em março de 2017, a
Receita Federal do Brasil informou ao MPF, mediante ofício, que os fatos noticiados nestes autos
não decorrem de prática criminosa, afirmando que "(...) não havendo lançamento com indícios de
crime  tributário,  inexistindo,  portanto,  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais,  que
equivocadamente  foi  informado  a  essa  Procuradoria  da  república  de  sua  existência,  a  qual
pedimos desculpas e que a informação seja desconsiderada". Após fiscalização efetuada pela
RFB, em relação ao representado, não foram verificadas manobras configuradoras dos crimes
descritos na Lei nº 8.137/90. Embora a Receita Federal destaque haver débitos imputados ao
representado,  tal  fato  não  representa  prática  criminosa,  mas  simples  irregularidade  tributária,
sanável mediante os meios legais de execução judicial postos à disposição do Estado. O que se
vislumbrou no caso é o mero inadimplemento, que constitui infração administrativa e que tem por
consequência a cobrança do tributo acrescida de multa e juros, via execução fiscal. Com base nas
escusas apresentadas pela  RFB,  a materialidade delitiva  não resta  evidenciada.  Ausência  de
indícios de conduta criminosa. Homologação do arquivamento.

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

416. Processo: 1.15.000.001324/2013-18 Voto: 4423/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A). Representantes legais de empresa privada teriam informado indevidamente na
GFIP ser optante pelo sistema SIMPLES de tributação no período de 01/07/2007 a 31/12/2008,
apesar de a pessoa jurídica ter sido excluída e, 30/06/2007. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art.  62,  IV).  Diligência.  Oficiada,  a  Receita  Federal  informou  que  a  empresa  foi  excluída  do
SIMPLES  sem  qualquer  procedimento  administrativo,  mas  de  forma  automática,  a  partir  da
revogação da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, que instituiu o "Simples Nacional" com
efeitos a partir  de 01/07/2007.  Não houve qualquer notificação ou processo administrativo  de
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exclusão  da  empresa  do  regime  tributário  SIMPLES.  Houve  um  equívoco  por  parte  da
contabilidade da pessoa jurídica, que entendeu, vez que desde o início optante do SIMPLES,
permanecer no referido regime mesmo após a alteração de SIMPLES FEDERAL para SIMPLES
NACIONAL. A empresa não deixou de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade
as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou tomador de serviços,
mas o fez na forma de sempre, acreditando que ainda permanecia como optante do SIMPLES,
como desde a sua constituição, vez que não fora notificada da exclusão do regime ou participado
de processo administrativo em que pudesse contestar tal fato. Não se verifica a presença de dolo
em iludir o fisco 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.

417. Processo: 1.15.000.001765/2015-73 Voto: 4474/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Civil instaurado para apurar suposto crime de apropriação indébita (CP, art.168), cuja
responsabilidade  é  atribuída  à  ex-gestora  de  uma associação  beneficente,  em razão  da  não
aprovação da prestação de contas de um convênio, o qual teve por objetivo a aquisição e doação
de 208 (duzentas e oito) cadeiras de rodas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Os fatos em apuração, referentes ao ano de 2004 a 2006, foram alcançados pela prescrição, na
forma do art. 109, IV, do Código Penal. Considerando que o crime previsto no art. 168 possui
limite de pena máxima estipulado em quatro anos, a prescrição se operou após oito anos da data
da consumação do delito, ou seja, em 2014. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição
da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, V). Homologação do arquivamento.

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

418. Processo: 1.15.001.000109/2017-13 Voto: 4750/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência do delito de estelionato praticado em
detrimento  da  União  (CP,  art.  171),  uma  vez  que  fora  identificada,  durante  a  análise  da
documentação pertinente, a realização de doações eleitorais, notadamente a cessão de veículos,
por pessoas inscritas no programa Bolsa Família, o que poderia vir a descaracterizar a situação
de extrema pobreza exigida pelo citado programa social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Diligências.  Observa-se,  por  meio  da  análise  do  termo  de  declarações  e
documentação juntada pelo representado, que este realizou a cessão temporária de veículo para
a campanha de candidato a vereador, o que não configura indício de que tenha patrimônio e
renda que o descredencie do referido programa assistencial.  Não houve, nos autos,  qualquer
prova de doação feita em espécie, mas apenas cessão/locação de veículo que seria destinado à
promoção da campanha eleitoral. Dessa forma, a cessão de veículos automotores à campanha de
candidato não evidencia a obtenção de vantagem ilícita com prejuízo para a União. Afastados
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.

419. Processo: 1.15.002.000169/2017-18 Voto: 4782/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  delito  de  falso  testemunho  em  ação  trabalhista,  em
divergência  nos  depoimentos  testemunhais  com  relação  aos  mesmo  fatos.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Contrariedades juridicamente irrelevantes no depoimento
prestado  pelas  referidas  testemunhas,  tendo  em  vista  que  foram  desconsiderados  na
fundamentação da sentença. O falso testemunho se caracteriza quando a testemunha afirma algo
diverso daquilo que realmente sabe, o que não foi verificado no presente caso. 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.

420. Processo: 1.15.003.000186/2016-64 Voto: 4781/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Administrativo  instaurado para promover  pesquisas periódicas de endereços de
acusados cujo paradeiro é incerto, no intuito de movimentar ações penais sobrestadas por esse
motivo, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62, IV).  Informações de que estão sendo adotadas providências no sentido de dar
efetividade ao presente feito,  efetuando-se pesquisas de endereços,  a  cada seis  meses,  nas
plataformas  disponibilizadas  ao  MPF,  bem  como  inserindo-se  anotações  no  sistema  Único,
inclusive com envio de alertas ao e-mail funcional do servidor responsável. Ademais, é cediço que
o surgimento de novos feitos sobrestados pelo art. 366 do CPP, bem como a resolução de outros,
é uma situação permanente. Inexistem razões para a manutenção do procedimento, tendo em
vista a adoção das medidas necessárias ao acompanhamento dos processos suspensos, e que o
próprio sistema Único já permite o monitoramento. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 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: 1.16.000.001065/2017-11 Voto: 4479/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  de  furto  (CP,  art.  155),  em razão  da
subtração e abatimento de gado pertencente à Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária
(EMBRAPA).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas pela
Polícia Federal. Foram realizadas as diligências possíveis para a identificação dos responsáveis
pela prática delitiva, tais como a perícia de exame de local e tentativa de exame papiloscópico.
Nessa senda, o laudo de perícia criminal não logrou estimar o número de participantes do delito,
tampouco encontrar objetos ou vestígios físicos que pudessem ser associados ao(s) autor(es) do
fato.  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.
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422. Processo: 1.16.000.001094/2017-75 Voto: 4513/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar o delito de roubo, majorado pelo uso de arma de fogo, em
detrimento da agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos situada em Luziânia/GO,
em 18/11/2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Há registro de
imagens,  mas  estas  são  de  má  qualidade  que  impossibilitando  identificação  do  agente.
Inexistência de elementos mínimos aptos a permitir a individualização de suspeitos ou confrontos
com  informações  constantes  de  bancos  de  impressões  digitais.  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.

423. Processo: 1.16.000.001506/2017-77 Voto: 4785/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação sigilosa feita perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, solicitando providências em relação a um sítio eletrônico que estaria divulgando dados
pessoais de empresários nacionais, sem autorização. O sítio eletrônico é hospedado na Hungria.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ao que se pode notar, o denominado site
apresenta mera busca de informações de pessoas jurídicas por meio do nome da pessoa física.
Os dados divulgados são de domínio público e facilmente obtidos por meio do site da Receita
Federal. A única diferença está na forma de pesquisa, pois, enquanto o sítio citado realiza busca
com base no nome do sócio, a busca da Receita Federal deve ser realizada com base no número
do  CNPJ.  Entende-se,  então,  que  as  informações  não  são  protegidas  por  sigilo  legal  ou
constitucional.  São  informações  públicas  e  de  fácil  acesso  como:  nome  do  sócio,  nome
empresarial,  razão social e outros. Inexistência de ofensa ao direitos e garantia fundamentais.
Atipicidade da conduta. 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.

424. Processo: 1.17.000.000811/2017-12 Voto: 4533/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima relatando, em síntese, que Presidente da
Companhia Docas do Espírito Santo,  no período de 18/06/1999 a 18/10/1999, teria ganho na
loteria 14 (catorze) vezes, bem como narra outros delitos supostamente praticados por ele, como
formação de quadrilha, cobrança superfaturada de tarifa público do porto, sonegação de impostos,
nomeação  de  diretores  com  pouca  experiência  em  administração  pública,  armazenamento
irregular de bebidas, etc. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os dados enviados
ao MPF são  extremamente  genéricos  e  não  permitem o  início  de  uma investigação,  sequer
podendo ser considerados como verdadeira representação. Denúncia 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.
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425. Processo: 1.17.000.000984/2017-22 Voto: 4466/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de notitia criminis apócrifa relatando suposto cometimento de
crime contra a ordem tributária cometido por advogado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Verifica-se que os dados enviados ao MPF não possuem fundamento, nem amparo
em provas, não permitindo o início de investigações preliminares. Idêntica representação já foi
objeto  de  Notícia  de  Fato,  cujo  arquivamento  foi  homologado  pela  2ª  CCR  em  29/11/2016.
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.

426. Processo: 1.19.001.000177/2017-25 Voto: 4610/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime prestada por servidora do INSS perante a
Polícia Federal, informando que uma beneficiária teria se dirigido à agência da Autarquia Federal
para  realizar  o  cancelamento  de  empréstimos  consignados  existentes  em  seu  benefício
previdenciário. Ao ser questionada pela servidora, a mulher teria confessado que efetivamente
havia contratado os empréstimos consignados em seu benefício por orientação de duas mulheres,
para as quais teria pago determinado valor. As mencionadas mulheres teriam dito a ela que os
citados empréstimos seriam excluídos posteriormente e que não haveria  qualquer prejuízo.  A
beneficiária recebeu parte do valor dos empréstimos feitos, ficando o resto com as duas mulheres.
Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Não houve apresentação de
requerimento de cancelamento do empréstimo consignado ao INSS. Igualmente, não ocorreu o
uso de documento falso perante o INSS. Nada obstante, em razão de indícios de organização
criminosa voltada a realização de estelionatos e tendo em vista que tal proceder pode também
estar ocorrendo em face de outras entidades públicas não federais, extraiam-se cópias desde
procedimento, encaminhando ao Ministério Público Estadual e a Polícia Civil do Maranhão para
sua ciência e providências cabíveis, tendo em vista os depoimentos já colhidos e a identificação
das agentes. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 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: 1.20.000.000370/2017-55 Voto: 4441/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de comércio ilegal de armas de fogo pela
internet. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Na realização de diligências não se
logrou êxito em obter dados bancários do suposto vendedor, verificando tratar-se possivelmente
de  estelionato  tentado,  ante  a  ausência  de  elementos  que  afirmem  que  o  suposto  agente
realmente realize as vendas. Trata-se, aparentemente, de uma tentativa de auferir  vantagens,
utilizando  para  tanto  uma  suposta  comercialização  de  armas.  Ausentes,  porém,  quaisquer
elementos capazes de comprovar a autoria delitiva. Não há elementos mínimos aptos a justificar a
realização 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.
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Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

428. Processo: 1.20.000.001214/2015-40 Voto: 4354/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  lavagem  de
dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98), em relação às transferências realizadas pelo proprietário da
empresa Globo Fomento à empresa Pavimat MT, tendo como suposto crime antecedente os fatos
já processados no bojo de Ação Penal que tramita perante a 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato
Grosso  "  "Operação  Ararath".  Através  do  afastamento  de  sigilo  bancário  da  empresa  Globo
Fomento Ltda, participante dos ilícitos, foi possível identificar a realização de diversos TEDs no
período de 26/03/2009 à 02/07/2009. Entre estes TEDs, encontrava-se um em favor da empresa
Pavimat Ltda,  datado de 26/03/2009, no valor  de R$ 40.000,00 (quarenta mil  reais),  que é o
objetivo específico deste PIC. Revisão de Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Diligências
realizadas  para  encontrar  o  responsável  pela  empresa  Pavimat,  sendo  localizada  a  então
administradora. Esta foi ouvida e informou que geriu a pessoa jurídica no período de 2005 à 2009,
sendo que neste período a empresa participou de algumas licitações realizadas pela Secretaria de
Infraestrutura " SINFRA, todas tendo como objeto a construção de pontes de madeira. Aduziu que
uma das licitações teve como objeto a construção e reforma de pontes na MT-326, sendo firmado
o instrumento contratual nº 075/2015, que teve o valor final de R$ 129.476,61 (cento e vinte e
nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais, e sessenta e um centavos). Assinado o contrato em
03/06/05, a obra foi recebida provisoriamente em 14/08/05. Em 31/08/05, a investigada emitiu a
nota fiscal de nº 042 no valor de R$ 129.476,61 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e
seis reais e sessenta e um centavos). A SINFRA, em 16/09/05, atestou no verso da nota que "os
serviços descritos nesta nota fiscal foram executados", entretanto solicitou à administradora que
desmembrasse a nota em duas, eis que o Estado de Mato Grosso não tinha todo o montante para
quitação. Ela, então, emitiu duas novas notas, n° 96, no valor de R$ 71.055,80, e n° 97, no valor
de 58.420,81. Sendo que a nota n° 97 foi paga de forma integral conforme consta nos autos.
Entretanto a nota n° 96, apesar de ter a ordem de liquidação de empenho da SINFRA, só foi
emitida  ordem  bancária  para  o  pagamento  da  previdência  social.  Diante  da  ausência  de
pagamento, a investigada cobrou por diversas vezes o secretário da SINFRA, que a orientou a
procurar  o  BICBANCO  e  realizasse  uma  antecipação  de  crédito  no  mesmo,  utilizando  o
instrumento contratual com o Estado de Mato Grosso. Seguindo as orientações do secretário (já
falecido),  a  administradora  compareceu  ao  BICBANCO  e,  em  17/12/08,  tomou  empréstimo
denominado "Mútuo Plus",  cédula de crédito bancário  n°  1043415,  no valor  de R$ 70.000,00
(setenta mil reais), o valor que o Estado de Mato Grosso estava devendo à empresa Pavimat,
tendo sido oferecido como garantia o direito de crédito decorrente do contrato n° 075/2005. No
início de 2009, o gerente do BICBANCO contatou a investigada, por diversas oportunidades, para
cobrar o pagamento do empréstimo, inclusive pedindo que ela intercedesse perante o Governo do
Estado de Mato Grosso para que este quitasse o empréstimo. Ela somente tomou conhecimento
do depósito de R$ 40.000,00 em favor da empresa Pavimat, através da oitiva neste PIC, ocasião
em que  trouxe  os  extratos  bancários  da  conta  da  empresa,  os  quais  não  demonstravam  o
depósito. Ao comparecer ao banco, dois funcionários lhe explicaram que o depósito não havia
sido na conta corrente à qual ela possuía acesso, mas sim diretamente na conta caução "Mútuo
Plus". Em 16/01/17, a investigada recebeu extrato da conta caução n° 42.100195-7, na qual se
constatam créditos de: R$ 40.000,00 e R$ 20.000,00 em 26/03/09, e R$ 1.100,00 e R$ 10.000,00
em 27/03/09; todos de creditantes desconhecidos. 2) Analisando as informações colhidas, não é
possível afirmar que a investigada tenha agido com dolo direto ou mesmo eventual ao receber o
dinheiro ilícito da empresa Globo Fomento. Ela executou o contrato e entregou a obra ao Governo
de Mato Grosso, mas não recebeu o pagamento integral, sendo orientada pelo então Secretário
da Sinfra, inclusive já falecido, a tomar empréstimo no BICBANCO e apresentar como garantia
uma  trava  de  domicílio  bancário  em  relação  ao  contrato.  O  que  foi  feito,  tendo  ciência  o
BICBANCO e a anuência do Estado de Mato Grosso. Não obstante tenha ocorrido o depósito de
R$ 40.000,00, da Globo Fomento, em favor da empresa PAVIMAT, o mencionado depósito não se
deu na conta movimento da empresa, mas em uma conta caução que nem mesmo a investigada
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tinha conhecimento da sua existência, justamente por se rum conta interna do BICBANCO para
transferência interna de recurso. A investigada depois de muito demandar o BICBANCO em Mato
Grosso, descobriu a existência da conta caução (conta interna do BICBANCO para transferência)
e com muita insistência obteve o extrato bancário da mencionada conta (documento apresentado
espontaneamente).  Destaca  a  investigada  que  na  conta  caução  constam  vários  valores  de
depósitos  sem especificar  os depositantes,  e  por  essa razão acredita  que  terceiros,  além da
GLOBO FOMENTO, tenham depositantes dos recursos para quitação do empréstimo, acreditando
a investigada ao ver  o empréstimo quitado que tinha sido pelo Estado de Mato Grosso.  3) A
conduta  de  ocultar  a  transação  financeira  praticada  pelo  Superintendente  do  BICBANCO
configura possível  gestão fraudulenta de instituição e lavagem de dinheiro e é investigada no
Inquérito Policial nº 232/2014 " Operação Ararath, de modo que as informações e documentos
prestados pela investigada irão compor os elementos probatórios da mencionada investigação.
Não restou comprovado que a investigada agiu de modo doloso, não tendo conhecimento do
crime antecedente (corrupção " Ação Penal), tampouco do depósito realizada pela empresa Globo
Fomento.  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.

429. Processo: 1.20.005.000020/2017-49 Voto: 4525/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n. 8.137/90, art. 1º) decorrente do
pagamento  de  salário  "por  fora".  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências.  Oficiada,  a  Receita  Federal  informou  não  haver  lançamento  definitivo  de  crédito
tributário em nome da pessoa jurídica. Natureza material do delito. Súmula vinculante nº 24 do
STF. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Possibilidade de desarquivamento
caso surjam novos fatos. Aplicação do art. 18 do CPP. Homologação do arquivamento.

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

430. Processo: 1.21.004.000019/2017-97 Voto: 4314/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CORUMBA-MS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais. Possível crime de
contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de 02 (dois) pneus de carro usados, cuja importação é
proibida (Art. 4º da Resolução CONAMA nº 23/96). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Nos termos do que dispõe a NBR 10.004/04 da ABNT, os pneus usados são resíduos sólidos,
não perigosos e inertes, ou seja, submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada
ou desionizada, à temperatura ambiente, não terão nenhum de seus constituintes solubilizados a
concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água. Em outras palavras, os pneus
usados não são "produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio
ambiente", condição sine qua non para a caracterização do tipo previsto no art.  56 da Lei nº
9.605/98. A destinação a que se dá a esses produtos é que pode provocar dano ao meio ambiente
ou à saúde, sendo que no caso do pneu de origem estrangeira o que se visa é proibir a sua
importação para que o país não sirva de "depósito de lixo" de outro país. Precedentes da 2ª
Câmara:  Processo  nº  1.00.000.016435/2013-43,  Relator  SPGR  José  Bonifácio  Borges  de
Andrada, 590ª Sessão de Revisão, de 16/12/2013, unânime; Processo nº 0048/2011 DPF-NVI/MS,
Relatora SPGR Raquel Elias Ferreira Dodge, 580ª Sessão de Revisão, de 24/06/2013, unânime.
Mercadoria  avaliada  em  R$  135,54.  Inexistência  de  reiteração  da  conduta  por  parte  do
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investigado. Excepcional aplicação do Princípio da Insignificância. Homologação do arquivamento.

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

431. Processo: 1.21.004.000039/2017-68 Voto: 4315/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CORUMBA-MS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais. Possível crime de
contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de 1 (um) pneu de caminhão usado, cuja importação é
proibida (Art. 4º da Resolução CONAMA nº 23/96). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Nos termos do que dispõe a NBR 10.004/04 da ABNT, os pneus usados são resíduos sólidos,
não perigosos e inertes, ou seja, submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada
ou desionizada, à temperatura ambiente, não terão nenhum de seus constituintes solubilizados a
concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água. Em outras palavras, os pneus
usados não são "produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio
ambiente", condição sine qua non para a caracterização do tipo previsto no art.  56 da Lei nº
9.605/98. A destinação a que se dá a esses produtos é que pode provocar dano ao meio ambiente
ou à saúde, sendo que no caso do pneu de origem estrangeira o que se visa é proibir a sua
importação para que o país não sirva de "depósito de lixo" de outro país. Precedentes da 2ª
Câmara:  Processo  nº  1.00.000.016435/2013-43,  Relator  SPGR  José  Bonifácio  Borges  de
Andrada, 590ª Sessão de Revisão, de 16/12/2013, unânime; Processo nº 0048/2011 DPF-NVI/MS,
Relatora SPGR Raquel Elias Ferreira Dodge, 580ª Sessão de Revisão, de 24/06/2013, unânime.
Mercadoria  avaliada  em  R$  375,00.  Inexistência  de  reiteração  da  conduta  por  parte  do
investigado. Excepcional aplicação do Princípio da Insignificância. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 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: 1.21.004.000059/2015-77 Voto: 1786/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CORUMBA-MS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins
Penais.  Possível  crime  de  contrabando  (CP,  art.  334-A).  Apreensão  de  06  (seis)  pneus  de
caminhão usados, cuja importação é proibida (Art. 4º da Resolução CONAMA nº 23/96). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Nos termos do que dispõe a NBR 10.004/04 da ABNT,
os pneus usados são resíduos sólidos, não perigosos e inertes, ou seja, submetidos a um contato
dinâmico  e  estático  com  água  destilada  ou  desionizada,  à  temperatura  ambiente,  não  terão
nenhum  de  seus  constituintes  solubilizados  a  concentrações  superiores  aos  padrões  de
potabilidade de água.  Em outras palavras,  os pneus usados não são "produto ou substância
tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente", condição sine qua non para a
caracterização do tipo previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/98. A destinação a que se dá a esses
produtos é que pode provocar dano ao meio ambiente ou à saúde, sendo que no caso do pneu de
origem estrangeira o que se visa é proibir a sua importação para que o país não sirva de "depósito
de lixo" de outro país. Precedentes da 2ª Câmara: Processo nº 1.00.000.016435/2013-43, Relator
SPGR José Bonifácio Borges de Andrada, 590ª Sessão de Revisão, de 16/12/2013, unânime;
Processo nº 0048/2011 DPF-NVI/MS, Relatora SPGR Raquel Elias Ferreira Dodge, 580ª Sessão
de  Revisão,  de  24/06/2013,  unânime.  Mercadoria  avaliada  em  R$  683,70.  Inexistência  de
reiteração  da  conduta  por  parte  do  investigado.  Excepcional  aplicação  do  Princípio  da
Insignificância. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

433. Processo: 1.22.005.000412/2016-52 Voto: 4501/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MONTES CLAROS-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pelo Ministério Público do Trabalho. O
representante,  que  se  dirigiu  à  Procuradoria  do  Trabalho  em  Montes  Claros/MG,  narra,  em
síntese, insatisfação com a extinção de um contrato de trabalho, atraso de pagamento de FGTS e
contribuições ao INSS, atraso no pagamento de salários, não fornecimento de vale-alimentação e
não cumprimento de aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62, IV).  No que se refere à insatisfação com a extinção do contrato de trabalho e
ausência de pagamento de verbas rescisórias, verifica-se que se trata de pleito individual que
deve ser promovido junto à Justiça Trabalhista. A ausência de depósito dos valores referentes ao
FGTS  na  conta  vinculada  do  empregado  não  caracteriza  crime,  pois  os  valores  não  são
descontados dos empregados, mas suportados exclusivamente pelo empregador. Fato atípico na
esfera penal. O não recolhimento de contribuições ao INSS, que pode vir a caracterizar o delito do
art.  337-A do CP, necessita de elemento mínimo de sua tipificação, qual seja, constituição do
crédito tributário pelo fisco ou por sentença trabalhista, o que não é o caso dos autos, visto que o
representante não apresenta qualquer documentação apta a amparar suas alegações, cingindo-
se  em narrar  a  simples  ocorrência  dos  fatos.  O não  fornecimento  de  vale-refeição  e  o  não
cumprimento de aditivo, por serem objeto de negociação coletiva de trabalho, devem ser exigidos
na via de ação de cumprimento. Ausentes indícios mínimos de infrações penais. Inexistência de
informações  capazes  de  justificar  o  prosseguimento  do  feito.  Aplicação  do  art.  18  do  CPP.
Homologação do arquivamento.

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

434. Processo: 1.23.000.001463/2017-95 Voto: 4517/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  representação  feita  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão. Um usuário em rede social teria proferido comentário racista, homofóbico, misógino e
beirando o neonazismo. Foi juntada cópia da tela virtual do comentário. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Ao que se pode notar, o usuário escreveu aquilo que acredita ser certo,
sem ofender ou diminuir  quem quer seja em razão de orientação sexual,  raça,  cor  ou credo.
Apenas expôs seu pensamento a respeito dos temas. Atipicidade da conduta. 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.

435. Processo: 1.25.000.001566/2017-81 Voto: 4500/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  violação  de  correspondência  e/ou  furto  de  conteúdo  de
encomenda dos Correios. Encomenda postada em 20/04/2016, em agência de Araucária/PR. O
objeto foi recebido no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas de Passo Fundo/RS, onde
foi constatado que estava com a embalagem violada. Ônus suportado pela EBCT no valor de R$
136,24, referente à indenização da encomenda. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Diligências. Realizadas apurações no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas de
Curitiba/PR, não foi possível constatar a responsabilidade do ocorrido, tampouco que o fato lá
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ocorreu. A Empresa Pública informou que não possui arquivo de imagem de CFTV que possibilite
a  identificação  de  qualquer  anormalidade  ou  avaria  do  objeto.  Absoluta  impossibilidade  da
identificação da autoria.  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 os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

436. Processo: 1.25.000.001578/2017-13 Voto: 4472/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de posse irregular de arma de fogo (Lei
10.826/03, art. 12). Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo
da 14ª vara Federal de Curitiba/PR, policiais federais apreenderam uma arma espécie revólver,
calibre 32, acompanhada de um carregador e 9 munições. A arma estava com o registro vencido
desde 17/06/2013.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Considerando  que  o
representado possuía o devido registro da arma de fogo de uso permitido, estando apenas com a
validade expirada, não se tem uma ameaça ao bem jurídico, cabendo ao Estado aplicar a sanção
administrativa, qual seja, a apreensão da arma. Atipicidade material 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

437. Processo: 1.25.000.001640/2017-69 Voto: 4619/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  violação  de  correspondência.  Encomenda  postada  em
27/10/2016, na agência de Rocha Pombo, em Maringá/PR. O objeto foi recebido no Centro de
Tratamento de Cartas e Encomendas de São José dos Campos/SP, onde foi  constatado que
estava com a embalagem violada. Tal fato resultou em prejuízo à EBCT no valor de R$ 793,04.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Foi  aberto  procedimento
administrativo, informando que a área operacional adotou medidas de segurança com o objetivo
de  evitar  futuras  ocorrências  desta  natureza.  Contudo,  afirmou  não  ser  possível  identificar  o
responsável  do  ilícito.  Foram  encaminhadas  fotos  dos  referidos  objetos  para  ilustração  da
violação.  Não  havia  indicação  de  dados suficientes  para  identificação  de  autoria.  A empresa
pública  informou  que  não  dispunha  dos  arquivos  de  imagens  do  sistema  de  CFTV  que
possibilitasse  a  identificação  de  qualquer  anormalidade  ou  avaria  do  objeto.  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 os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

438. Processo: 1.25.006.000282/2016-36 Voto: 4446/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível ocorrência de crime contra a
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ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137/1990), atribuído aos representantes legais de empresa
privada.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Tendo  em  vista  a  inequívoca
presença  de  indícios  de  autoria  e  materialidade  delitiva,  foi  oferecida  denúncia  em face  dos
representados, a qual englobou todo o objeto deste procedimento e foi distribuído para a 1ª Vara
Federal  da Subseção Judiciária  de Paranavaí/PR, sendo autuada sob o número de processo
5001066-98.2017.4.04.7011.  Desse  modo,  verifica-se  o  esgotamento  da  finalidade  deste
procedimento, eis que todos os aspectos já estão judicializados. Perda de objeto. Homologação
do arquivamento.

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

439. Processo: 1.25.007.000080/2017-65 Voto: 4490/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342),
consistente em contradições verificadas no depoimento da representado, enquanto testemunha,
no  que  diz  respeito  ao  controle  efetivo  das  horas  trabalhadas  pela  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 falso testemunho se caracteriza quando a testemunha afirma algo diverso daquilo
que realmente sabe, o que não foi verificado no presente caso. 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.

440. Processo: 1.25.008.000226/2017-62 Voto: 4528/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Beneficiária teria retornado ao
trabalho  em  data  anterior  a  cessação  de  seu  benefício  de  auxílio-doença.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Foi apurado que a representada retornou ao
trabalho no dia 18/01/2017. Nenhuma parcela do benefício foi sacada irregularmente, haja vista
que o retorno foi constatado antes do pagamento. Não houve recebimento de vantagem ilícita,
tampouco prejuízo alheio.  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.

441. Processo: 1.25.009.000099/2017-91 Voto: 4499/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UMUARAMA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de documentação oriunda da 2ª Vara Federal de Umuarama
para apurar possível crime de fraude processual (CP, art. 347) no bojo de ação de conhecimento
que, segundo o magistrado, é em tudo semelhante à outra demanda anteriormente ajuizada, já
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julgada e com sentença transitada em julgado que reconheceu a ocorrência de litispendência e
ilegitimidade ativa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O ajuizamento de nova
ação na esfera cível, ainda que com o objetivo de desvirtuar o resultado de processo já julgado,
não se enquadra na hipótese de fraude descrita no art. 347 do CP, pois tal conduta não é capaz
de  "inovar  artificiosamente  o  estado  de  lugar,  de  coisa  ou  de  pessoa",  como  tipificado  no
dispositivo.  Trata-se  de  conduta  penalmente  atípica.  Ao  representado  já  foi  aplicada  multa
processual pela litigância de má-fé. Ausência de indícios de vontade livre e consciente de ludibriar
o  juízo.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

442. Processo: 1.26.001.000658/2016-15 Voto: 4313/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicação (Lei nº
9.472/97,  art.  183).  A Agência  Nacional  de  Telecomunicações  (ANATEL)  detectou  o  uso  não
autorizado  de  Serviço  Auxiliar  de  Radiofusão  por  parte  de  pessoa  jurídica.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que o aparelho transmissor operava em
baixa potência (11,1W). Informações de que existe homologação do transmissor pela ANATEL, a
rádio  possui  autorização para o  Serviço  de Radiodifusão Sonora em Frequência  Modulada  e
posteriormente regularizou sua situação. 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. Homologação do arquivamento.

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

443. Processo: 1.27.000.001060/2017-05 Voto: 4476/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência do delito de estelionato praticado em
detrimento  da  União  (CP,  art.  171),  uma  vez  que  fora  identificada,  durante  a  análise  da
documentação pertinente, a realização de doações eleitorais, notadamente a cessão de veículos,
por pessoas inscritas no programa Bolsa Família, o que poderia vir a descaracterizar a situação
de extrema pobreza exigida pelo citado programa social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Diligências.  A consulta  realizada no sítio do Portal  da Transparência do Governo
Federal,  na  data  de  18/05/2017,  reporta  que  os  representados  não  receberam  recursos  do
programa Bolsa Família. Realizou-se, ainda, pesquisa específica para verificar a transferência de
recursos por ação do governo, no caso, o Bolsa Família, para os exercícios de 2014 a 2016, não
sendo identificado nenhuma pagamento do benefício social aos representados. Logo, ausente a
obtenção de vantagem ilícita com prejuízo para a União, 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.
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444. Processo: 1.27.000.001071/2017-87 Voto: 4438/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência do delito de estelionato praticado em
detrimento  da  União  (CP,  art.  171),  uma  vez  que  fora  identificada,  durante  a  análise  de
documentação pertinente, a realização de doações eleitorais, notadamente a cessão de veículos,
por pessoas inscritas no programa Bolsa Família, o que poderia vir a descaracterizar a situação
de extrema pobreza exigida pelo citado programa social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Diligências.  A consulta  realizada no sítio do Portal  da Transparência do Governo
Federal, na data de 22/05/2017, reporta que o representado não recebeu recursos do programa
Bolsa Família. Realizou-se, ainda, pesquisa específica para verificar a eventual transferência de
recursos por ação do governo, no caso, o programa Bolsa Família, para os exercício de 2014 a
2017, não sendo identificado qualquer pagamento do referido benefício social. Logo, ausente a
obtenção de vantagem ilícita com prejuízo para a União, 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.

445. Processo: 1.27.002.000196/2017-70 Voto: 4448/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  da  Gerência  Executiva  do  INSS de  Teresina/PI,
informando  possível  recebimento  indevido  de  benefício  previdenciário  após  óbito  do  titular,
ocorrido  no  11/02/2003.  Foi  creditado  indevidamente  os  valores  do  benefício  na  conta  do
beneficiário até julho de 2006, acumulando o montante de R$ 11.958,46 (onze mil, novecentos e
cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Não  houve  o  saque  indevido  dos  valores.  A autarquia  previdenciária  efetuou  cobrança
administrativa ao agente pagador do benefício (banco privado) para que devolvesse os valores
depositados na conta do titular do benefício. Tal valor permaneceu na conta, em sua totalidade,
até a devolução integral ao INSS. Houve mera irregularidade administrativa, visto que os valores
depositados  não  foram  sacados.  Ausência  de  crime.  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.

446. Processo: 1.27.002.000207/2017-11 Voto: 4451/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Noticia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  da  Gerência  Executiva  do  INSS de  Teresina/PI,
informando  possível  recebimento  indevido  de  benefício  previdenciário  após  óbito  do  titular,
ocorrido no 22/05/2009. Foram creditados indevidamente os valores do benefício na conta do
beneficiário até março de 2011. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. A
autarquia  previdenciária  efetuou  cobrança  administrativa  ao  agente  pagador  do  benefício  em
questão  para  que  devolvesse  os  valores  depositados  na  conta  do  titular  do  beneficiário.  A
totalidade  do  montante  foi  restituída  integralmente.  O  valor  permaneceu  na  conta,  em  sua
totalidade, até a devolução à Autarquia Federal. Houve mera irregularidade administrativa, não
ocorrendo o saque dos valores. Ausência de crime de estelionato previdenciário. Homologação do
arquivamento.

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

165/192



Ata da 680ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00204950/2017

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.

447. Processo: 1.27.002.000217/2017-57 Voto: 4449/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Noticia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Representação
proveniente do Instituto Nacional do Seguro Social  -  INSS de Teresina/PI ante o recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  que  ocorreu  em
27/10/2005, até fevereiro de 2006. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O INSS
promoveu cobrança administrativa ao agente pagador do benefício. O referido banco efetuou a
devolução parcial dos créditos. Restou à Autarquia Federal o prejuízo da ordem de R$ 1.200,94
( um mil, duzentos reais e noventa e quatro centavos) em valor nominal. A despeito de restar
delineada a materialidade delitiva, a delimitação da autoria afigura-se sobremaneira árdua, o que
impossibilita  dar  sequência  à  persecução  criminal.  Não  se  identifica  na  espécie  diligências
capazes de alterar o panorama probatório atual. Inexistência de imagens dos saques, porquanto
os bancos geralmente preservam as imagens dos saques de seus terminais por no máximo 60
dias. Ausência de autoria delitiva. 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.

448. Processo: 1.28.000.000716/2017-27 Voto: 4603/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  ocorrência  de  furto  de  aparelho  celular  nas
dependências  do  prédio  da  Superintendência  Regional  da  Polícia  Federal  em  Natal/RN.  O
aparelho foi encontrado no dia seguinte ao ocorrido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Requisitada perícia papiloscópica no celular e filmagem do local onde aconteceu o
possível  furto,  o  laudo  atestou  que  o  aparelho  não  continha  elementos  suficientes  para
identificação de impressão digital, bem como o Núcleo de Tecnologia de Informação informou não
haver  imagens  do  local  solicitado.  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.

449. Processo: 1.29.000.000593/2017-97 Voto: 4496/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de falsificação
de selo ou sinal público (CP, art. 296), em razão da utilização de timbre do Ministério Público
Federal em aparente divulgação fraudulenta de revista tributária. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Ainda que os fatos possam se enquadrar no delito previsto no art. 296, § 1º, III
do CP, verifica-se que o uso de símbolo identificador da Administração Pública foi realizada no
contexto  de  possível  tentativa  de  estelionato  entre  particulares,  inexistindo  prejuízo  a  bens,
serviços ou interesse da União. Todavia, considerando a absoluta ineficácia do meio para ludibriar
seus destinatários " considerando a flagrante ausência de caracterização do documento com os
atos deste órgão ministerial " sequer se justifica a remessa destes autos ao parquet estadual para
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apuração do referido 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.

450. Processo: 1.29.002.000108/2003-60 Voto: 4323/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  de  crime contra  a  ordem tributária  (Lei
8.137/90).  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  1) Procedimentos Administrativos
Fiscais  n.  11020.002825/2007-21  e  11020.002826/2007-76,  que  aguardam  o  julgamento  dos
recursos interpostos pelo contribuinte pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais " CARF.
Ausência  de  crédito  tributário  definitivamente  constituído  em  desfavor  dos  contribuintes
investigados. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do
crédito  tributário.  Aplicação  do  Enunciado  nº  24  da  Súmula  Vinculante  do  Supremo  Tribunal
Federal.  Precedentes  do  STJ:  RHC  36.070/RS,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
21/08/2014;  HC  243.889/DF,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.
Materialidade delitiva, de plano, não evidenciada. Insuficiência de elementos para aferição dos
valores  que  eventualmente  deixaram  de  ser  recolhidos  ou  repassados  para  a  autarquia
previdenciária. Remessa de cópia dos autos à Receita Federal para a devida fiscalização. Caso,
após  atuação  do  Fisco,  venha  a  se  constituir  definitivamente  o  crédito  tributário  elidido,
configurando, assim, a indispensável condição de procedibilidade, o Ministério Público Federal
prontamente  promoverá  a  devida  ação  penal.  2)  O  Processo  Administrativo  Fiscal  n.
11020.004976/2007-14, tendo em vista indícios da ocorrência, em tese, dos delitos previstos nos
arts.  1  º  e  2º  da  Lei  n.  8.137/90,  e  parte  do  crédito  tributário  controlado  no  Procedimento
Administrativo  Fiscal  n.  11020.002825/2007-21 (transferido ao PAF n.  13017.720.089/2012-39)
foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Caxias do Sul/RS, para a instauração de
inquérito policial. 3) Injustificável prosseguimento da investigação nestes autos. Homologação do
arquivamento.

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

451. Processo: 1.29.004.000108/2014-01 Voto: 4759/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de documentos extraídos dos autos de
Ação  Penal  em  trâmite  na  Justiça  Federal,  com  a  finalidade  de  cobrar  das  autoridades  as
providências cabíveis para que, futuramente, seja possível oferecer nova denúncia, uma vez que
fora  rejeitada  liminarmente  a  denúncia  oferecida  pelo  MPF  contra  "FABIAN  DE  TAL",  pela
ausência  de  qualificação  do  acusado  ou  fornecimentos  de  dados  que  possibilitem  sua
identificação. O mencionado investigado foi denunciado pela prática de supostos delitos de tráfico
internacional de drogas e associação para o tráfico, e estaria habitando no estrangeiro em local
sabido.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Foram  realizadas  diversas
diligências no sentido de localizar  o  referido investigado,  porém,  não houve  êxito.  Sequer foi
possível afirmar se o indivíduo indiciado era o mesmo que havia sido instruído na ação penal.
Foram enviados  diversos  ofícios  ao  Departamento  de  Recuperação  de  Ativos  e  Cooperação
Internacional,  a afim de se obter  informações,  o qual  sempre informava que ainda não havia
resposta por parte da autoridade paraguaia. Nota-se que o presente procedimento foi instaurado
há mais de três anos e se refere a uma ação penal ajuizada ainda em 2010 e que, apesar dos
esforços empreendidos junto ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional, não se conseguiu angariar os indícios necessários para qualificar o suposto autor
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do delito. Esgotamento das diligências. Ausência de indícios 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.

452. Processo: 1.31.000.000192/2013-55 Voto: 4762/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VILHENA-RO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  acompanhar  as  medidas  adotadas  pelo
Poder  Público  na  apuração  de  circunstâncias  de  homicídios  ocorridos  em  assentamento  no
município  de  Vilhena/RO,  possivelmente  num  contexto  de  disputa  por  terras.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Desde fevereiro de 2013 a Polícia Civil de Vilhena realizou
inúmeras diligências a fim de solucionar os crimes, fornecendo ao MPF cópias dos interrogatórios,
acareações, investigações "in loco" e perícias. Nota-se que foram tomadas todas as diligências
necessárias para a apuração da infração penal, não existindo, a princípio, nenhuma omissão ou
retardamento  dos  órgãos  públicos  responsáveis  pela  investigação  e  responsabilização  dos
agentes. Desse modo, não há mais razão para o prosseguimento do presente PIC. Homologação
do arquivamento.

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

453. Processo: 1.34.001.002607/2016-56 Voto: 4310/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  com  base  em  representação  criminal
encaminhada  por  dois  Deputados  Estaduais  de  São  Paulo,  noticiando  possíveis  crimes  de
lavagem de ativos (Lei n. 9.613/98) e de sonegação fiscal (Lei n. 8.137/90), os quais teriam sido
praticados, em tese, por ex-Presidente da República e ex-banqueiro. Os noticiantes alegam que,
em 2006,  ex-Presidente  da  República  teria  adquirido  um imóvel  de  uma empresa  privada.  A
referida empresa teria como sócio ex-banqueiro, o qual teria envolvimento em crimes de lavagem
de dinheiro e evasão de divisas. Aduzem, ainda, que o imóvel em questão teria sido adquirido
pela quantia de R$ 1.100.00,00, mas que, segundo os noticiantes, à época do negócio, o valor de
mercado seria de R$ 2.569.815,71, havendo, portando, subfaturamento. Revisão de Arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A Receita Federal informou a inexistência de procedimento
administrativo  fiscal,  em curso  ou  encerrado,  envolvendo  os  investigados.  Esclareceu,  ainda,
acerca  da  impossibilidade  de  eventual  investigação  tributária,  ao  argumento  de  que  os  fatos
seriam relativos  ao  ano-calendário  de  2006,  período  já  atingido  pela  decadência.  Não  foram
encontrados registros criminais em nome da empresa citada. Embora tenham sido encontrados
registros criminais relativos ao ex-banqueiro em razão de possível envolvimento em delitos de
lavagem e contra o sistema financeiro nacional, tais fatos, por si sós, não são aptos para embasar
um suposto  envolvimento  criminoso  com  ex-Presidente  da  República.  A respeito  da  suposta
aquisição ilícita do imóvel, a Receita Federal informou a ausência de qualquer procedimento ou
indício que demonstrasse irregularidade, sobretudo quanto à eventual origem ilícita dos recursos
utilizados para a compra do bem ou de acréscimo patrimonial a descoberto. O enorme tempo
decorrido  desde  a  aquisição  do  imóvel  dificulta  consideravelmente  a  comprovação  cabal  da
supervalorização do bem e de sua possível utilização como instrumento de lavagem de ativos,
principalmente diante da instabilidade e variabilidade dos preços dos imóveis ao longo de mais de
uma década. Ante a ausência de indício de utilização do imóvel como instrumento de lavagem,
ainda que o registro de sua aquisição na escritura pública não correspondesse ao valor real do
bem no mercado, tal fato, por si só, poderia influenciar na base de cálculo do imposto municipal
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de transmissão inter vivos (ITBI), cuja eventual sonegação não atinge bens federais a justificar a
intervenção do MPF. O COAF informou que as operações financeiras envolvendo o ex-Presidente
da República, no período de 02/08/2007 a 28/11/2016, não trouxeram elementos mínimos acerca
da ilegalidade da aquisição do imóvel,  sobretudo porque se referem a períodos posteriores à
transação imobiliária em questão, a qual foi realizada no ano de 2006. No caso em análise, o
Relatório  do  COAF não  permitiu  estabelecer  uma  linha  investigativa  concreta,  tampouco  fez
constatação  fática  que  mereça  maior  aprofundamento  nas  apurações.  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.  Arquivamento que não gera coisa julgada.
Homologação do arquivamento.

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

454. Processo: 1.34.043.000203/2015-51 Voto: 4498/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  manifestação  sigilosa,  formulada
perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, baseada em matéria jornalística a respeito de suposta
empresa privada de "fachada" que estaria sendo usada para prática de crime contra a ordem
tributária. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal informou
que não foi instaurado, até o momento, procedimento de fiscalização em face da representada, e
que não há razão para priorizar, no momento, eventual fiscalização em face da referida empresa.
Restou  ponderado  que  possíveis  irregularidades  somente  podem  ser  verificadas  a  partir  de
procedimento fiscal, atuação cuja deflagração é realizada a partir de indícios obtidos por meio de
fontes internas e externas. Inexistência de lançamento definitivo do crédito tributário. Crime de
natureza  material,  cuja  tipificação  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.
Aplicação  da  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.  Ausência  de  justa  causa  (art.  18  do  CPP).
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo ser reaberto caso surjam novos elementos
aptos a embasar uma 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

455. Processo: 08190.006257/17-27 Voto: 4734/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Cuida-se de Notícia de Fato instaurada em razão de lavratura de Termo Circunstanciado pela
PRF, que se deu após o representado ter sido flagrado na condução de um veículo no qual estaria
realizando  transporte  de  coletivo  de  passageiros,  no  itinerário  entre  Águas  Lindas/GO  e
Brasília/DF. A Promotora de Justiça suscitada remeteu os autos à PR/DF por entender que os
fatos narrados se enquadram no tipo penal previsto no artigo 328 do Código Penal, na medida em
que o exercício  de uma função pública por  particular,  sem estar  legalmente investido para o
exercício da atividade, caracterizaria o crime de usurpação de função pública. O Procurador da
República oficiante, por sua vez,  promoveu o arquivamento por entender tratar-se de conduta
atípica. Com a devida vênia aos fundamentos invocados pela Promotora suscitada, os fatos sob
apuração não se enquadram na conduta típica prevista no art. 328 do Código Penal. O núcleo do
tipo usurpar requer o apoderamento indevido ou o exercício ilegítimo de função pública, sendo
imprescindível, portanto, a prática de atos inerentes ao ofício usurpado, o que não ocorreu na
espécie,  por  não estar  presente  a  elementar  do  tipo  função  pública.  O simples  fato  de uma
atividade ser desempenhada a partir de autorização ou permissão do Poder Público não a torna
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revestida de caráter de função pública. Porém, em contrário aos fundamentos invocados pelo
Procurador da República oficiante, o feito não deve ser arquivado, tendo em vista que não se
entende cabível a afirmação de que o fato é atípico. A conduta amolda-se à contravenção prevista
no art. 47 da lei de Contravenções Penais " exercício irregular de profissão. Nota-se que o cerne
da conduta do autuado consiste no exercício irregular de serviço público com o objetivo de auferir
vantagem econômica,  por meio de atividade que demanda o preenchimento de determinadas
condições estabelecidas por lei, enquadrando-se, dessa forma, na infração penal prevista no art.
47 da Lei de Contravenções Penais. Incompetência da Justiça Federal e, por conseguinte, falta de
atribuição do MPF, nos termos do artigo 109 da Constituição. Possível infração penal prevista na
Lei  de  Contravenções  Penais.  Competência  da  Justiça  Estadual.  Por  entender  tratar-se  de
conduta típica suscetível de análise pela Justiça Estadual, a 2ª CCR, atenta ao que consta nos
autos,  recebe  o  ARQUIVAMENTO  como  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO  e  o  ratifica.  Cabe  ao
Procurador-Geral da República dirimir conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o
Ministério Público Estadual, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de
Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225).
Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da República. Precedente: Procedimento
N° 08190.048036/17-44, julgado nessa sessão, à unanimidade.

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

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

456. Processo: JF/CE-0000431-12.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 4366/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de  furto  qualificado,  ocorrido  na
agência  da  Caixa  Econômica  Federal  no  município  de  Horizonte/CE,  no  dia  10/01/2016.
Arrombamento do cofre e subtração da quantia de R$ 280.115,00 (duzentos e oitenta mil, cento e
quinze reais). CP, art. 155, § 4º, I e II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Realização de perícia no local, tendo sido encontrado um fragmento de impressão papilar em
condições  técnicas  para  confronto  e  individualização.  Informações  lançadas  no  Sistema
Automatizado de Identificação  de Impressões Digitais  (AFIS),  o  que,  de imediato,  não trouxe
resultado.  Imagens capturadas pelo  circuito  interno de vídeo da agência  não possibilitaram a
visualização  de  caraterísticas  físicas  do  agente.  Ausência  de  indícios  de  autoria  ou  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

457. Processo: JF/MOC-0001885-
16.2017.4.01.3807-INQ

Voto: 4592/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º) e de
falsidade ideológica (CP, art. 299). Relato de que integrantes de sindicato rural teriam atestado
falsamente  o  período  de  trabalho  rural  exercido  pela  pretensa  beneficiária.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Quanto à possível prática do crime de falsidade ideológica
pelos integrantes do sindicato, verifica-se que o documento particular falso foi produzido em 2007.

170/192



Ata da 680ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00204950/2017

A pena máxima abstrata cominada ao crime é de 3 (três) anos de reclusão. Prazo prescricional de
8 (oito) anos (CP, art. 109, IV). Lapso temporal atingido. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV).
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). No que tange à possível prática do
crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º), colhe-se dos autos a informação de que a
beneficiária deixou de ser indiciada, pois, além de idosa (69 anos) e analfabeta, não está em
pleno exercício de suas faculdades mentais. As condições pessoais da investigada indicam que
esta não possuía condições para analisar os documentos que lhe foram fornecidos. Inexistência
de indícios de dolo. Fatos ocorridos há 10 anos. 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.

458. Processo: JFRS/SLI-5000910-
19.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4306/2017 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 do crime de descaminho (CP, art. 334), tendo em
vista a apreensão de mercadorias sem a comprovação da regular internalização. 2. A Procuradora
da República oficiante requereu o arquivamento com fundamento no princípio da insignificância,
tendo em vista que o valor das mercadorias apreendidas foi de R$ 250,51, sendo que o valor dos
tributos iludidos (de R$ 125,26), 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, a investigada possui
mais quatro reiterações na prática do crime de descaminho, sendo que somente uma ocorreu nos
últimos cinco anos, em 2016. 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.

459. Processo: JFRS/SLI-5000919-
78.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4333/2017 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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

460. Processo: JFRS/SLI-5001134-
54.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4390/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

461. Processo: JFRS/SLI-5001278-
28.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4391/2017 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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

462. Processo: JFRS/SLI-5001379-
65.2017.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 4304/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  ARMA DE  PRESSÃO.  MPF:  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº
75/93).  IMPORTAÇÃO  DE  PRODUTOS  CONTROLADOS.  INAPLICABILIDADE  DA TESE  DA
INSIGNIFICÂNCIA. ARQUIVAMENTO INADEQUADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar suposta prática do crime previsto no art. 334-A do CP, tendo em vista a apreensão
pela Receita Federal, de 1 (uma) arma de pressão, por ação de gás comprimido, do tipo carabina,
calibre 5,5, de origem e procedência estrangeira, sem documentação legal. 2. A Procuradora da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  por  entender  que,  tendo  em  vista  a
"controvérsia da proibição da importação, ou da exigência de autorização prévia de importação
pelo Exército em casos de bagagem acompanhada (art. 218, §1º, do Decreto 2665/2000), não há
como imputar aos portadores da arma o crime de contrabando". No caso, considerou possível a
aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o armamento seria de baixa lesividade e de
uso  permitido.  3.  O  Juízo  da  2ª  Vara  Federal  de  Santana  do  Livramento/RS  considerou  ter
ocorrido o crime de contrabando e discordou das razões expendidas pelo órgão ministerial, por
entender,  no caso,  que a importação de arma de pressão sujeita-se à autorização prévia  do
Exército, devendo se submeter a normas específicas que visam tutelar interesses que vão além
do meramente arrecadatório, notadamente a segurança pública. 4. De acordo com os arts. 183 e
204 do Decreto-Lei nº 3.665/2000, a importação de produtos controlados depende de autorização
prévia  do  Exército  Brasileiro.  Diante  da  previsão  legal  de  autorização  prévia  do  Exército,  a
introdução de armas de pressão no País ficou sujeita a proibição relativa, de modo que, quando
executada de forma clandestina, sem observância do mencionado regulamento, o agente pratica
o delito de contrabando. 5. No caso, houve a importação clandestina de uma arma de pressão,
sem  o  preenchimento  dos  requisitos  legais.  A  importação  se  deu  de  forma  irregular,
caracterizando, assim, o crime de contrabando. 6. Inaplicabilidade do princípio da insignificância
ao crime de contrabando de arma de pressão. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1479836/RS,
Quinta Turma, DJe 24/08/2016) e desta 2ª CCR (Procedimento n° 1.31.000.000525/2014-27, 611ª
Sessão  Ordinária,  10/11/2014,  unânime).  7.  Designação  de  outro  membro  para  dar
prosseguimento à persecução penal.

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

463. Processo: SRPF-AP-00223/2013-INQ Voto: 4465/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de ameaça e/ou coação no curso do processo (CP, arts. 147 e
344). Oficial de justiça relatou ter recebido telefonema sem identificação e que o interlocutor teria
lhe ameaçado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Com a quebra de sigilo de
dados  telefônicos  foi  possível  identificar  o  titular  da  linha  telefônica.  Tanto  a  vítima  como  o
investigado foram unânimes em declarar que houve um certo conflito/discussão entre os dois. Ao
esclarecer a suposta ameaça, relatou o investigado ter ameaçado o representante com a intenção
de avisá-lo que iria ajuizar ação contra ele, o que, de fato, ocorreu. Os elementos indicaram que a
frase tida como supostamente ameaçadora, na realidade, estava relacionada à denúncia feita pelo
investigado  em  face  do  denunciante.  Inexistência  de  dolo.  Dissabores  que  não  justificam  a
intervenção  do  direito  penal.  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.

464. Processo: TRE/RJ-INQ-0000006-
25.2013.6.19.0192

Voto: 4546/2017 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 
TRE/RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Envio de relatório elaborado pela equipe de fiscalização de propaganda eleitoral
do TRE/RJ noticiando possível cometimento de infração ao artigo 39, §5º, III, da Lei 9.504/97.
Colocação de  placas  e  galhardetes  para  promoção  dos  investigados,  em vias  e  logradouros
públicos do Município do Rio de Janeiro, sobretudo nas proximidades de locais de votação na
data do primeiro turno das eleições municipais de 2012. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62-IV). As diligências não lograram êxito em demonstrar indícios de materialidade e autoria aptos
a ensejar a propositura da ação penal. Os investigados negaram os fatos e, em razão do lapso
temporal,  os  fiscais  eleitorais  não  se  recordam  de  minúcias  que  possam  indicar  novo
direcionamento para a continuidade das investigações. Além disso, tendo em vista que a pena
cominada ao crime é de seis meses a um ano, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva  estatal,  já  que  os  fatos  ocorreram  em  07/10/2012.  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.

465. Processo: TRE/RJ-INQ-0000040-
62.2016.6.19.0202

Voto: 4467/2017 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 
TRE/RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de calúnia e difamação (arts. 324 e 325 do Código
Eleitoral). As vésperas do primeiro turno das eleições de 2016 no município de Volta Redonda/RJ,
determinado candidato teria divulgado vinheta musical mencionando que o seu oponente estaria
envolvido em investigações policiais. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Apurou-se
que a comissão parlamentar de inquérito da cidade investigou a "máfia das ambulâncias", que
culminou  na  recomendação  da  cassação  do  mandato  de  72  parlamentares,  dentre  eles  o
candidato vítima da vinheta supramencionada. O envolvimento do candidato na investigação não
constitui  fato sabidamente falso. Atitude realizada em ambiente de disputa eleitoral,  quando é
natural  que  surjam críticas  às  características  dos  candidatos  adversários.  Não  configurada  a
prática dos crimes analisados. 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.
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466. Processo: TRE/RJ-INQ-0000151-
20.2012.6.19.0256

Voto: 4547/2017 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 
TRE/RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, tendo em vista
a notícia de que determinado candidato à prefeitura de Cabo Frio/RJ teria distribuído a populares
envelopes de até R$ 150 (cento e cinquenta reais), além de combustível visando futuros votos.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). O perito criminal constatou a má qualidade da
mídia de modo a não permitir a identificação de indivíduos, cartazes ou placas de licenciamento
de veículos captados na filmagem. Prestação de contas aprovada. Impossibilidade em se reunir
indícios mínimos de eventuais provas que apontem vantagens oferecidas em troca de obtenção
de  votos,  além  da  identificação  dos  supostos  beneficiários.  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.

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

467. Processo: DPF/BG-00127/2016-INQ Voto: 4595/2017 Origem: GABPRM1-RGN - RAFAEL
GUIMARÃES NOGUEIRA

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 Terezinha/MT, ocorrido em 15/07/2016. CP, art.
157, § 2º, I, II e V. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Constatou-se
dos autos que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não suportou nenhum prejuízo, pois
no dia dos fatos não havia numerário nos guichês da agência. Entretanto a quantia subtraída no
valor de R$ 2.737,60 (dois mil setecentos e trinta e sete e sessenta centavos) era integralmente
pertencente ao Banco Postal,  bem como um celular  e o valor  de R$ 1.000,00 subtraídos da
gerente.  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.

468. Processo: 1.00.000.007847/2017-16 Voto: 4359/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Administrativo autuado a partir de cópia de Inquérito Policial instaurado para apurar
crimes de homicídio (CP, art. 121) de 10 (dez) pré-candidatos a cargos eletivos em municípios da
Baixada Fluminense/RJ. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Após a
realização  de  diligências  para  elucidação  dos  fatos,  verificou-se  que  apenas  dois  homicídios
cometidos na região poderiam ter conotação política. Os demais teriam ocorrido por motivações
alheias às eleições (crime passional, briga de trânsito, insatisfação do tráfico de drogas e guerra
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entre milícias). Competência da Justiça Estadual para o processamento e o julgamento do feito
em  relação  aos  homicídios  praticados  fora  do  contexto  eleitoral.  Carência  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.

469. Processo: 1.10.000.000208/2017-83 Voto: 4377/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática do
crime de estelionato  contra  particular  (CP,  art.  171).  Indevido  bloqueio  de valores  em conta-
corrente de cliente do Banco do Brasil, por meio de ordem judicial possivelmente falsa. 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.

470. Processo: 1.14.000.000704/2017-98 Voto: 4392/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de racismo e lesões corporais. Ataque realizado contra Centro de
Umbanda por vizinho que discorda dos atos religiosos praticados no local. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado  nº  32).  Inexistência  de prejuízo  a  bem, serviços ou interesse  direto  e
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

471. Processo: 1.14.000.001631/2017-51 Voto: 4602/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  ocorrência de crime de fabricação e comercialização de produto de
limpeza sem possuir registro sanitário válido junto à ANVISA (art. 10, IV, XXIX da Lei nº 6437/77).
Revisão do declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).  Eventual caracterização de
crime  contra  a  saúde  pública,  de  competência  da  Justiça  Estadual.  Condutas  que  não  se
revestem  de  caráter  transnacional.  Inexistência  de  elementos  que  denotem  ofensa  a  bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência
de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Parquet  Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da  votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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472. Processo: 1.15.000.001294/2017-65 Voto: 4456/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação realizada a partir da Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). O denunciante assinou um contrato
para assinatura de revistas gratuitas, mas, posteriormente, foi cobrado pela assinatura. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).  Possíveis  prejuízos  suportados
exclusivamente por particular. Ausência de ofensa a bens, interesses ou serviços da União (art.
109, IV, da CF). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

473. Processo: 1.18.001.000305/2017-78 Voto: 4326/2017 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. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando
possível prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, III). Relato de que advogado
teria se apropriado de quantias pagas ao seu cliente, referentes à indenização pleiteada contra
determinada  operadora  de  telefonia  celular.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Prejuízo
restrito  ao  particular.  Inexistência  de  elementos  que  denotem  prejuízo  a  bens,  serviços  ou
interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

474. Processo: 1.19.001.000174/2017-91 Voto: 4376/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por associação comunitária de moradores noticiando
que determinada empresa de construções teria feito uso de documento falso em processos que
tramitam  na  3ª  Vara  Cível  de  Imperatriz  (CP,  art.  304).  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2a CCR). O mencionado uso de documentos falsos deu-se em processos
que  tramitam  na  Justiça  Estadual,  ou  seja,  não  foram  perpetrados  em  detrimento  de  bens,
serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Ressalta-se  que,  o  fato  das  áreas,  cuja  posse  é  discutida  nos  referidos  processos,  ter  sido
declarada indisponível em ação de improbidade administrativa ajuizada na Justiça Federal não
desloca a competência, por si só, ao Ministério Público Federal, tendo em vista a ausência de
notícia  de  documentação  falsa  no  trâmite  processual.  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". 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.

475. Processo: 1.21.005.000067/2017-75 Voto: 4549/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE P. 
PORA/BELA VISTA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato contra particular (CP, art. 171), tendo em
vista o relato de que o representado se utilizaria de "laranjas" para driblar obrigações. No caso, a
penhora realizada no veículo do representado teria sido frustrada em razão do citado artifício.
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 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.

476. Processo: 1.27.003.000157/2017-62 Voto: 4280/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARNAIBA-PI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de ameaça (CP, art. 147), por particular que teria se
instalado de maneira irregular em assentamento localizado em Parnaíba/PI e, segundo relatos,
estaria ameaçando os demais assentados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 "
2ª CCR). Narrativa que não evidencia ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades. Ameaça ocorrida entre particulares, sem qualquer ataque ao INCRA. Carência 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.

477. Processo: 1.30.002.000065/2017-05 Voto: 4276/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Ofício  encaminhado  pelo  juizado  especial  criminal  de  Campos  dos
Goytacazes/RJ para apurar a suposta apropriação ilícita de recurso de benefício de prestação
continuada LOAS, por parte de particular não beneficiário (CP, art. 168). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Constata-se que a apropriação foi efetivada pelo ex-
companheiro  da  beneficiária,  responsável  pela  posse  do  cartão  magnético.  O  benefício  foi
regularmente  depositado,  sendo  o  eventual  prejuízo  restrito  à  beneficiária.  Inexistência  de
elementos  que  denotem ofensa  ao  INSS.  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.

478. Processo: 1.33.000.000636/2017-10 Voto: 4284/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  o
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representante relata a ocorrência de fraudes cometidas por indivíduo que estaria utilizando seus
documentos pessoais para realizar compras indevidas. Possível prática do crime de estelionato
(CP, art. 171). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Possíveis prejuízos
suportados exclusivamente por particular. 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
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.

479. Processo: 1.34.001.002719/2017-98 Voto: 4389/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Narra  o
representante  que  Promotores  de  Justiça  Militar  do Estado  de São Paulo  estão  acobertando
policiais militares em crimes. Informou também que já realizou diversos boletins de ocorrência e
que toda vez que peticiona perante o Ministério Público Militar do Estado é vítima de ameaças e
que já teria sido agredido, chegando a perder parte da visão. Revisão de declínio (Enunciado nº
32). A conduta narrada gira em torno de supostas irregularidades cometidas por Promotores de
Justiça do Estado de São Paulo que atuam no âmbito militar e por policiais militares. Inexistência
de  lesão  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas
públicas.  Remessa do presente procedimento para o Procurador-Geral  de Justiça,  que detém
atribuição  de  apurar  irregularidades  cometidas  por  Promotores  de  Justiça.  Precedente  da  2ª
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  (1.34.006.000033/2017-12,  676ª  Sessão  Ordinária,
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 os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Outras deliberações(Declínio)

480. Processo: 1.34.011.000125/2017-23 Voto: 4385/2017 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 formulada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando
crimes contra  determinada empresa  privada.  1)  Suposto  crime  contra  a  ordem tributária,  em
decorrência de sonegação de IPI. Possível crime de sonegação fiscal (art. 1, I, da Lei 8.137/90).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal do Brasil informou
que a empresa nunca foi objeto de procedimento administrativo de fiscalização e que não há
indícios de sonegação fiscal a partir da análise realizada. Inexistência de constituição definitiva
dos créditos tributários. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 241 do STF. Falta de
justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do  arquivamento.  2)  Supostas
irregularidades em fiscalização sanitária na empresa denunciada. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32, 2ªCCR). Competência da Justiça Estadual. Carência de indícios de lesão direta e específica
a bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (CF,
art.  109,  IV).  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

481. Processo: DPF/AM-00498/2016-INQ Voto: 4277/2017 Origem: GABPR10-FPL - FILIPE 
PESSOA DE LUCENA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de interrupção ou pertubação de serviço telegráfico, telefônico,
informático, telemático ou de informação de utilidade pública (CP, art. 266, §1°). Ruptura de um
cabo de fibra  óptica de empresa de telecomunicação,  em prejuízo  ao Programa Nacional  de
Banda Larga do Ministério das Comunicações. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Após  a  realização  de  diligências,  verificou-se  que  o  cabo  se  rompeu  acidentalmente  no
momento em que os técnicos realizavam a manutenção. Carência de elementos que indiquem a
prática do fato de maneira dolosa. Atipicidade da conduta. 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.

482. Processo: DPF/DF-0025/2017-IPL Voto: 4426/2017 Origem: GABPR16-MRB - 
MICHELE RANGEL DE BARROS 
VOLLSTEDT BASTOS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).
Apreensão de encomenda contendo 2.050g de possível substância entorpecente pela Alfândega
da Receita Federal do Brasil encaminhada pelos Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc. IV). Foram empreendidas todas as diligências possíveis no intuito de identificar o
responsável  pela  prática  delitiva  sob  apuração.  O  endereço  informado  pelo  investigado  é
inexistente  e,  em  consulta  ao  banco  de  dados  da  Polícia  Federal,  não  foram  encontrados
quaisquer  registros  no  nome do  remetente  (investigado)  e  do  destinatário.  Esgotamento  das
diligências. Carência de indícios mínimos de autoria. Inexistência de diligências capazes de alterar
o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18
do CPP.

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

483. Processo: JF/CE-0004067-20.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 4557/2017 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, IV). Notícia de
que foram apresentadas à Receita  Federal  declarações de Imposto de Renda Pessoa Física
referentes aos exercícios de 2009 (ano calendário de 2008) e de 2010 (ano calendário 2009) de
forma fraudulenta em nome de F.H.O.S. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
F.H.O.S compareceu perante a Polícia Federal informando que, ao tentar efetuar a declaração do
IRPF referente ao exercício de 2013, foi alertado pelo contador que haviam parcelas do imposto
de renda devido nos anos de 2009 e 2010, inclusive com créditos tributários já lançados em dívida
ativa. Entretanto, F.H.O.S apresentou vasta documentação comprovando que jamais residiu no
endereço que consta nas declarações,  que nunca teria exercido a profissão lá indicada, bem
como nos  anos  citados  enquadrava-se  como isento,  pois  não  possuía  renda  suficiente  para
apresentar declaração de IRPF. A pessoa física, indicada como fonte pagadora nas declarações,
informou à autoridade policial que desconhece a vítima e que nunca teria sido empregador de
qualquer  pessoa.  Alegou também que,  no  mesmo período,  utilizaram seus documentos  para
fraudar contrato de financiamento. Consta dos autos que foi deferido pedido de quebra de sigilo
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telemático com o fim de identificar o possível autor através do IP do computador de onde foram
enviadas  as  declarações.  Porém,  a  empresa  de  telecomunicação  informou  sobre  a
impossibilidade  do  resgate  dos  dados  cadastrais  do  IP,  tendo  em  vista  que  as  informações
somente são armazenadas por um prazo de cinco anos. Esgotamento das diligências. Verifica-se
que, até o presente momento, não há 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.

484. Processo: SR/DPF/PI-0830/2016-IPL Voto: 4278/2017 Origem: GABPRM1-LDCF - LUCAS
DANIEL CHAVES DE FREITAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, §2º, incisos I e II) praticado contra agência dos
Correios " EBCT. Foram subtraídos arma, colete do vigilante e a quantia de R$ 841,88 (oitocentos
e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-
IV). As imagens do sistema de gravações são de baixa qualidade, não permitindo a identificação
dos autores, principalmente por estarem eles encapuzados e com luvas. Inexistência de câmeras
nos  imóveis  vizinhos,  não  tendo  sido  realizada  perícia  no  local  do  crime,  o  que  prejudica  a
continuidade das investigações. Carência de linha investigativa apta a indicar os possíveis autores
do  fato.  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

485. Processo: SRPF-AP-00231/2014-INQ Voto: 4425/2017 Origem: GABPR5-EPAA - 
EVERTON PEREIRA AGUIAR 
ARAUJO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto (CP, art. 157) mediante escalada, na Superintendência
da Pesca e Aquicultura no Estado do Amapá " Seap/AP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Inexistência de elementos suficientes para indicar a autoria do crime. As diligências
razoáveis empreendidas não foram capazes de indicar o autor do furto dos bens de patrimônio da
Seap/AP. À época dos fatos não havia câmeras de segurança e vigilância no local e, embora
tenham sido encontrados fragmentos papilares no local do crime, estes não corresponderam a
nenhuma das digitais arquivadas no sistema. 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.

486. Processo: SRPF-AP-00308/2012-INQ Voto: 4421/2017 Origem: GABPR2-APG - 
ALEXANDRE PARREIRA 
GUIMARAES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial inicialmente instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato
majorado (CP, art.  171, §3º), tendo em vista informação de que o investigado teria utilizado o
nome de seu filho para obter, indevidamente, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária " INCRA/AP, um lote de terra destinado à Reforma Agrária, do Projeto de Assentamento
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Cedro. No decorrer das investigações, os investigados foram formalmente indiciados pelo crime
de invasão de terra pública (Lei nº 4.947/66, art. 20). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Verificou-se das diligências que o investigado é assentado e ocupa formalmente o lote nº
26, mas que, durante certo tempo, cuidou do lote nº 30, abandonado pelo anterior beneficiário,
com  o  intuito  de  ser  preferencialmente  beneficiado,  conforme  orientações  recebidas  pelos
servidores do INCRA/AP. Tal ato teve por objetivo beneficiar seu sobrinho. Consta informação do
Programa Terra Legal/AP que a pessoa que ocupasse um lote em abandono teria preferência na
regularização  em  seu  nome,  desde  que  o  tornasse  produtivo.  Fatos  que  podem  ter  sido
equivocadamente  interpretados.  A  prática  de  eventual  invasão  de  terras  públicas  não  se
configurou, já que o investigado apenas estaria cuidando do lote na esperança de seu familiar ser
beneficiado. Ao constatar a irregularidade, o INCRA/AP decidiu que o sobrinho do investigado não
seria beneficiado com a terra. Ausência de prejuízo à autarquia federal. Inexistência de indícios
suficientes de materialidade dos crimes previstos no art.  171,  §3º do CP e art.  20 da Lei  nº
4.947/66.  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.

487. Processo: 1.14.000.001591/2017-48 Voto: 4458/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de furto mediante arrombamento (CP, art. 155, §4º, I) à
Agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT). Subtração do cofre contendo R$
16.000,00 (dezesseis mil reais), além da violação de encomendas. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Em que pese comprovada a materialidade do crime de furto, a identificação
de sua autoria remanesceu incerta.  A perícia não identificou vestígios capazes de elucidar os
fatos, assim como não foi possível encontrar testemunha capaz de descrever as características do
agente.  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

488. Processo: 1.14.002.000125/2017-25 Voto: 4281/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155, §4º, II) contra agência da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos " EBCT, tendo em vista a notícia de que a citada empresa teria sido
arrombada. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Em sede de apuração preliminar,
constatou-se  a  ausência  de  informações  relevantes  para  viabilizar  diligências  tendentes  à
identificação da autoria delitiva. Inexistem registros de imagens, uma vez que a agência estava
sem energia elétrica no momento do fato, ausência de testemunhas ou mesmo possibilidade de
identificação de suspeitos, além de dificuldades na realização de exames periciais e imprecisão
de seus resultados. Carência de indícios mínimos de autoria delitiva e 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

489. Processo: 1.15.003.000130/2017-91 Voto: 4329/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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SOBRAL-CE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício do Ministério Público do Estado do Ceará solicitando
informações acerca da possibilidade de atuação conjunta com o Ministério Público Federal  na
apuração de movimentações financeiras atípicas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Consta do RIF que o investigado seria funcionário público da Prefeitura de Massapê/CE,
recebendo apenas um salário mínimo, e que teria movimentado cerca de 4 milhões em sua conta
bancária. MPE/CE solicitou informações sobre a possibilidade de atuação conjunta com o MPF
nas investigações, uma vez que o fato poderia configurar, no mínimo, crime de sonegação fiscal
em virtude de omissão nas declarações prestadas à Receita  Federal.  Realizada pesquisa no
sistema APTUS, não foi encontrado nenhum procedimento na PRM-Sobral voltado à apuração
dos  fatos  narrados.  Inexistência  de  informações acerca  da  origem do  dinheiro  movimentado.
Verifica-se que, até o presente momento, não há indícios de delitos que justifiquem a atuação do
MPF. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

490. Processo: 1.16.000.000816/2017-74 Voto: 4370/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de roubo (CP, art. 157, §2º, I e II) contra agência da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Subtração de quarenta encomendas, após ameaça ao
carteiro mediante emprego de arma de fogo. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV).
Em  sede  de  apuração  preliminar,  constatou-se  a  ausência  de  informações  relevantes  para
viabilizar diligências tendentes à identificação da autoria delitiva. Ausência de testemunhas no
local do crime e de circuito de vigilância. A vítima declarou que não teria capacidade de efetuar
reconhecimento  facial  dos  autores  ou  fornecer  detalhes  para  elaboração  de  "retrato  falado".
Carência de indícios mínimos de autoria delitiva e 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

491. Processo: 1.16.000.000821/2017-87 Voto: 4372/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposta prática do crime de furto  qualificado,  ocorrido na agência  da Caixa
Econômica Federal (CP, art. 155, §4º, II). Subtração de nove câmaras de vigilância da empresa
pública, fato que provocou o prejuízo de aproximadamente R$ 3.330,00 (três mil, trezentos e trinta
reais).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Em  que  pese  comprovada  a
materialidade do crime de furto, a identificação de sua autoria remanesceu incerta. Não houve
testemunhas do fato e as imagens apresentadas pela instituição financeira não acrescentaram
informações que pudessem elucidar os fatos. 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.

492. Processo: 1.16.000.000925/2017-91 Voto: 4608/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao cidadão por meio da qual
há o relato de fatos diversos, sem aparente conexão lógica,  solicitando apuração e dados do
crime  de  homicídio  de  indígena.  O  feito  restou  arquivado  por  ocasião  da  676ª  Sessão  de
Coordenação e Revisão da 2ª CCR. Após o retorno dos autos o representante apresentou nova
narrativa a respeito dos fatos. Após desarquivamento do procedimento e análise da manifestação,
nova promoção de arquivamento foi formulada, diante da ausência de fatos que justificassem seu
prosseguimento.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Constata-se  do
documento  apresentado  que  os  motivos  que  levaram ao  arquivamento  anterior  permanecem
inalterados,  uma vez que o teor  das  descrições fáticas realizadas pelo  noticiante  mantêm-se
confusas  e  desconexas,  inexistindo  qualquer  linha  lógica  capaz  de  orientar  o  início  de  uma
apuração formal. Carência de dados concretos para apurar eventual 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.

493. Processo: 1.16.000.001268/2017-08 Voto: 4591/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato oriunda de ofício da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, informando
possível  tentativa de fraude em solicitação de visto envolvendo o nome de Deputado Federal
perante a Embaixada dos Emirados Árabes Unidos. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.
62-IV). Após realização de diligências, foi verificado que houve equívoco em relação ao nome do
parlamentar  por  parte  da citada Embaixada.  Inexistência  de prejuízos  causados ao Deputado
Federal ou Câmara dos Deputados. Ausência de materialidade delitiva e de justa causa para a
persecução penal. 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.

494. Processo: 1.16.000.001575/2017-81 Voto: 4431/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de tentativa de furto (CP, art. 155 c/c art. 14), em
desfavor da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Revisão de arquivamento
(LC  n.  75/93,  art.  62-IV).  Constata-se  dos  autos  que  a  ação  se  restringiu  a  meros  atos
preparatórios,  tendo em vista que, segundo relatado, a suspeita surgiu após identificarem um
automóvel parado contendo materiais comumente utilizados para furtos e abates de animais. Após
uma segunda ronda no local, o veículo não foi localizado. Inexistência de dano ao patrimônio da
EMBRAPA. Inexistem elementos informativos que possam embasar a abertura de inquérito policial
e eventual promoção 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

495. Processo: 1.18.001.000130/2017-07 Voto: 4429/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  dos  crimes  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º)  e  de  uso  de
documento falso (CP, art. 304). O investigado teria movido ação previdenciária em face do INSS
mas, em análise preliminar, o juízo constatou que haveria divergência entre o endereço constante
na  petição  inicial  e  os  demais  documentos  juntados  aos  autos,  razão  pela  qual  o  feito  foi
sumariamente extinto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constata-se dos
autos a existência de documentos que corrigiam a informação constante na petição inicial, fato
que demonstrou a incorreção das informações. O pleito foi sumariamente extinto pelo Juízo, de
modo que o INSS sequer chegou a ser cientificado da existência do processo. Inexistência de
prejuízo mínimo à autarquia previdenciária. Falsidade que não apresentou potencialidade lesiva
apta a demonstrar a necessidade de intervenção do Direito Penal. 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.

496. Processo: 1.23.000.000484/2017-93 Voto: 4692/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA
(CP,  ARTS.  138,139  E  140).  ARQUIVAMENTO  HOMOLOGADO  PELA 2ª  CCR.  RECURSO
INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM A
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO.  1.  Notícia  de fato
instaurada a partir de representação formulada pelo Reitor do Instituto Federal do Pará em face
de professor do mesmo instituto, por crime de injúria, calúnia e difamação (CP, arts. 138, 139 e
140), tendo em vista a realização de publicações em rede social, envio de e-mails para os demais
docentes  e  cartazes  espalhados  no  campus,  que  supostamente  agrediriam  a  honra  do
representante.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do
procedimento por entender que não restou configurada a intenção do representado de caluniar,
difamar  e  injuriar  o  reitor,  imputando-lhe  falsamente  fato  definido  como  crime,  ofensivo  à
reputação ou à dignidade ou decoro, mas sim o intento de tornar público o inconformismo do
representado diante do não enquadramento dos professores do instituto no novo plano de carreira
previsto na lei  nº 11.738/2008. 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
675ª  Sessão  de  Revisão,  de  03/04/2017,  por  unanimidade,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento, por entender, em síntese, que a conduta do representado não teria extrapolado o
direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento. 4. O representante, irresignado,
interpôs recurso afirmando que o dolo  do representado ficou demonstrado através das falsas
acusações,  denegrindo  sua  imagem  como  Reitor.  5.  Colhe-se  do  recurso  que  não  foram
apresentados novos elementos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado por
este colegiado quando da homologação do arquivamento, uma vez que, embora relatado com
mais detalhes, verifica-se que a questão apenas gira em torno de fatos relacionados à gestão do
representante à frente do Instituto Federal  do Pará.  Portanto,  as afirmativas do representado,
embora fervorosas,  caracterizam manifestações de pensamento que recaem sobre a conduta
profissional do representante, que exerce labor sujeito à crítica. 6. Com efeito, nos delitos contra a
honra,  além  do  dolo  é  indispensável  a  existência  do  elemento  subjetivo  especial  dos  tipos,
consistente, respectivamente, no animus caluniandi, no animus diffamandi e no animus injuriandi,
evidentemente ausentes no caso. 7. Improvimento do recurso. 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.

497. Processo: 1.23.000.001963/2016-46 Voto: 4548/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia  de Fato.  Remessa de cópia de ação previdenciária,  noticiando a possível  prática dos
crimes de fraude processual (CP, art. 347) e de falso testemunho (CP, art. 342). Os autos revelam
pedido de concessão do benefício previdenciário de salário maternidade em virtude de trabalho
rural.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Embora  não  haja  nos  autos
documentos  suficientes  a  sustentar  a  versão  apresentada  pela  investigada,  não  foram
colacionados  documentos  falsos  que  indiquem  o  cometimento  de  fraude.  Quanto  às
inconsistências no depoimento prestado pela testemunha, verifica-se que apenas foi relatado o
que era  do conhecimento  da depoente.  Ausência  de  dolo  nas  afirmações apresentadas pela
testemunha. Crimes não caracterizados. Homologação do arquivamento.

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

498. Processo: 1.23.006.000157/2017-81 Voto: 4607/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível  prática de crime contra ordem tributária (art.  1º,  I,  II  e IV da Lei  nº
8.137/90). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Lançamento definitivo do tributo
ocorrido em 2002. A pena máxima cominada ao crime é de 5 (cinco) anos de reclusão. Decurso
de mais de 12 anos desde o lançamento definitivo do tributo. 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.

499. Processo: 1.24.002.000146/2015-32 Voto: 4422/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de estelionato contra o INSS (CP,
art. 171, § 3º). Recebimento simultâneo do benefício da aposentadoria por invalidez juntamente
com subsídio pago a detentor de mandato eletivo (vereador). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Posição do STJ, segundo a qual "É possível a percepção conjunta do subsídio
decorrente do exercício de mandato eletivo (vereador), por tempo determinado, com o provento
de aposentadoria por invalidez, por se tratarem de vínculos de natureza diversa, uma vez que a
incapacidade  para  o  trabalho  não  significa,  necessariamente,  invalidez  para  os  atos  da  vida
política." (REsp 1377728/CE; Min. Benedito Gonçalves; Primeira Turma;18/6/2013). No mesmo
sentido: AgRg no REsp 1412872/CE, Rel.  Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em
03/12/2013,  DJe  18/12/2013.  Crime  não  configurado.  Carência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

500. Processo: 1.25.000.000129/2017-40 Voto: 4342/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Relatório  de  Inteligência  Financeira  encaminhado  pelo  COAF  noticiando
movimentações atípicas por particulares. Possível crime de sonegação fiscal (Lei art. 1º, I, da Lei
nº 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diversas diligências para a
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elucidação dos fatos, constatou-se a omissão de rendimento por parte dos investigados. Contudo,
a Receita Federal informou inexistir qualquer ação fiscal em nome dos contribuintes investigados.
Crime  de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito
tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. 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.

501. Processo: 1.25.000.000710/2017-61 Voto: 4601/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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 de Curitiba/PR. O investigado,
que atua como autor e testemunha em duas ações, teria dado depoimentos divergentes durante a
instrução processual.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62-IV).  Após a prolação de
sentença nas ações trabalhistas, concluiu-se que o depoimento apresentado pelo investigado na
condição de testemunha era verdadeiro, enquanto o prestado na condição de reclamante seria
falso. Por não prestar compromisso como testemunha, o reclamante não pode responder por falso
testemunho. Em razão da falsidade da declaração, o investigado restou condenado por litigância
de  má-fé.  Conduta  sancionada no  âmbito  civil.  Ausência  de  materialidade  do  crime  de  falso
testemunho. Homologação do arquivamento.

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

502. Processo: 1.25.000.001558/2017-34 Voto: 4282/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada pelos Correios noticiando o possível crime de violação
de correspondência postal (Lei nº 6.538/78, art. 40). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Carência de indícios mínimos de autoria, tendo em vista a incerteza sobre o local em que
a correspondência teria sido violada e inexistência de imagens sobre os fatos. Ausência de linha
investigativa apta a elucidar os fatos. 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.

503. Processo: 1.25.000.001625/2017-11 Voto: 4550/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de violação de correspondência no âmbito da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) (art. 40, Lei nº 6.538/78). Objeto postal violado que
resultou no prejuízo aos Correios no valor de R$ 742,56. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Em  que  pese  comprovada  a  materialidade  da  violação  da  correspondência,  a
identificação de sua autoria remanesceu incerta. As diligências não lograram êxito na identificação
de vestígios capazes de elucidar  os fatos.  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.
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Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

504. Processo: 1.25.010.000021/2017-38 Voto: 4463/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação realizada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando
suposta  irregularidade  na  concessão  de  cotas  sociais  no  curso  de  medicina  veterinária  na
Universidade Federal da Fronteira Sul/PR para determinada aluna. Relata o noticiante que a aluna
porta  um  celular  moderno  e  já  teria  realizado  viagem  internacional  para  Paris,  assim  como
declarou em sua rede social ter estudado em instituições particulares de ensino superior e nível
técnico. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62,  inc. IV). Solicitação de diligências na
residência do representado, a fim de que restasse esclarecida sua real condição econômica. No
relatório social consta que a família reside em imóvel cedido na capital paulista, sendo que o pai
da aluna trabalha como motorista e a mãe está atualmente desempregada. Quanto à viagem ao
exterior e a posse do celular moderno, constatou-se que foram custeados pela tia da discente.
Fatos esclarecidos. Inexistência de evidência de situação que descaracterizasse o ingresso da
estudante pelo sistema de cotas de renda familiar. Ausência de irregularidades na concessão da
cota social. 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.

505. Processo: 1.25.011.000119/2016-02 Voto: 4563/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar a possibilidade da alienação antecipada
de automóveis apreendidos com a deflagração da fase ostensiva da Operação Celeno. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a realização das medidas cabíveis, verificou-se
que  foram  ajuizadas  medidas  cautelares  de  alienação  antecipada  de  todos  os  veículos
apreendidos  no  contexto  da  Operação  Celeno.  Exaurimento  do  objeto.  Desnecessidade  de
manutenção do presente procedimento. Homologação do arquivamento.

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

506. Processo: 1.25.015.000027/2015-01 Voto: 4599/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UNIÃO DA VITÓRIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação formulada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, noticiando suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º) por quatorze pessoas que
estariam recebendo indevidamente o benefício de bolsa família. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Após a realização de diligências com o objetivo de elucidar os fatos, verificou-
se que apenas em relação a um investigado existem indícios de fraude. Em relação à possível
irregularidade do beneficiário, foi instaurado inquérito policial para a devida apuração dos fatos.
Esgotamento das diligências. 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.
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Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

507. Processo: 1.27.002.000195/2017-25 Voto: 4450/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171, §3º), em
razão do recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito da titular.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A autarquia efetuou cobrança administrativa ao agente
pagador  do  benefício  em  questão  e  o  montante  indevido  foi  restituído  na  integralidade.
Configuração de mera irregularidade administrativa. Não havendo saque dos valores após o óbito,
não  há que  se  falar  no crime de  estelionato  previdenciário.  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.

508. Processo: 1.27.002.000210/2017-35 Voto: 4388/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela Gerência Executiva do INSS de Teresina/PI noticiando
possível  prática  do  crime  de  estelionato  majorado(CP,  art.  171,  §  3º).  Suposto  recebimento
indevido de benefício previdenciário após o óbito do titular. O titular faleceu em 13/12/2007 e o
benefício foi creditado indevidamente na conta do beneficiário até outubro de 2010. Prejuízo de
R$ 16.738,02 (dezesseis mil, setecentos e trinto e oito reais e dois centavos) ao erário, em valor
nominal  à  época.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  A autarquia  efetuou a
cobrança administrativa ao Agente Pagador do benefício, no caso, banco privado. O montante
creditado indevidamente foi restituído em sua totalidade à autarquia previdenciária. Constatou-se
que  o  valor  permaneceu  na  conta  corrente,  em sua  totalidade,  até  a  devolução  à  Autarquia
Federal. Eventual prejuízo em razão da devolução sem a respectiva correção monetária constitui
mera irregularidade administrativa, que já está sendo sanada pela via própria.  Inexistência de
saque  de  valores  após  o  óbito.  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.

509. Processo: 1.28.300.000078/2017-60 Voto: 4368/2017 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.  Suposto crime de falso testemunho (CP, art.  342) em razão de depoimentos
contraditórios prestados em processo oriundo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio
Grande do Norte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Verifica-se dos autos que a
única divergência se concentrou na data do retorno da reclamante ao município para o exercício
da atividade  rural.  A testemunha teria  afirmado que o fato  se  deu no ano 2000,  enquanto  o
proprietário da terra em que a reclamante afirmou exercer a agricultura apontou o ano de 2002
como a data correta. Possível lapso de memória ou falsa percepção da realidade. 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.  Não  é  razoável  que  se  exija  de  uma  testemunha
declarações certas e absolutas sobre atividades realizadas por terceiros. Não configuração do
crime de falso testemunho. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

510. Processo: 1.29.000.001467/2017-50 Voto: 4455/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330) pelo representante do
INSS, tendo em vista o descumprimento de decisão de implantação de benefício previdenciário.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Após  a  segunda  intimação  para  o
cumprimento da decisão, houve a implantação do benefício previdenciário por parte da autarquia
previdenciária. Não restou demonstrada a recusa no cumprimento da requisição judicial de forma
dolosa. A demora no cumprimento de ordem, por si só, não configura o crime de desobediência.
Carência de elementos suficientes para a caracterização da infração. Inexistência de justa causa
para dar prosseguimento ao feito. Homologação do arquivamento.

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

511. Processo: 1.30.015.000035/2017-41 Voto: 4617/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por reclamada em ação trabalhista, após o julgamento
de recurso pelo TRT, noticiando suposta prática dos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e
fraude processual (CP, art. 347). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Nota-se
dos autos que a representação somente ocorreu após o insucesso da demanda trabalhista na
segunda instância. A esfera criminal não pode funcionar como forma de revisar o decidido na
esfera cível. Não há que se falar em falsidade ideológica em razão de supostas falsas alegações
em petição inicial, visto que o instrumento não se enquadra como documento para fins da conduta
mencionada, pois não é capaz de produzir provas por si só. Já em relação à possível  fraude
processual, não restou demonstrado o dolo de inovar artificiosamente o estado de lugar, coisa ou
de pessoa. Mero inconformismo da representante. Crimes não caracterizados. Homologação do
arquivamento.

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

512. Processo: 1.30.019.000023/2007-13 Voto: 4605/2017 Origem: PROC.DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE 
N.FRIBURGO/TERESÓPOLIS-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  a  apurar  a  autoria  e  materialidade  de
condutas delituosas relacionadas ao funcionamento e exploração de máquinas caça-níquel no
município de Teresópolis/RJ.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Consta dos
autos  que,  após  quase  dez  anos  de  investigações,  verificou-se  no  município  a  presença  de
organização  criminosa  que  explorava  jogos  de  azar  utilizando-se  de  máquinas  caça-níquel.
Notícia de que o líder da quadrilha e vários integrantes foram condenados no bojo de ação penal.
Após a extinção da organização criminosa não foi mais registrada a ocorrência de apreensão de
máquinas caça-níquel em Teresópolis, conforme informação apresentada pela Polícia Civil. Com
relação ao possível envolvimento de bicheiro no esquema de exploração de jogos de azar, após
realização de diligências, não foi possível comprovar sua participação. Procedimento atingiu sua
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finalidade,  visto  que todas os fatos foram elucidados,  não restando mais diligências a  serem
efetuadas.  Ausência  de  providências  a  serem  tomadas.  Desnecessidade  de  manutenção  do
presente procedimento. Homologação do arquivamento.

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

513. Processo: 1.31.000.000221/2017-11 Voto: 4279/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330) pelo ex-prefeito do
município de Porto Velho/RO, por não ter atendido, no prazo determinado, as requisições feitas
pelo MPF no bojo de inquérito civil público. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Após análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a resposta à requisição foi
encaminhada  a  órgão  diverso.  Trâmite  administrativo  equivocado.  Inexistência  de  inércia  do
investigado. O mero atraso no atendimento às requisições, por mais que se trate de conduta que
possa sofrer repreensão em outras esferas, não configura, por si só, o crime de desobediência.
Carência  de indícios  de  dolo.  Crime não  caracterizado.  Inexistência  de  justa  causa  para  dar
prosseguimento ao feito. Homologação do arquivamento.

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

514. Processo: 1.32.000.000167/2017-68 Voto: 4379/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta submissão de indígenas a trabalho escravo (CP, art. 149). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  As  diligências  realizadas  pela  polícia  judiciária  não
identificaram a presença de indígenas trabalhando no local  informado na representação e os
indígenas localizados não souberam informar nada a respeito do fato. Realização de vigilância no
local, com o intuito de abordar as pessoas que realizariam o aliciamento dos indígenas, contudo,
ninguém apareceu durante o período. Carência de indícios mínimos da prática de crime. Falta de
justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

515. Processo: 1.32.000.000397/2017-27 Voto: 4371/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Ofício remetido pelo Conselho Municipal de Boa Vista, noticiando suposta ação
criminosa de indivíduos que explorariam mulheres indígenas da etnia Warao advindas do extremo
oriente da Venezuela. Possível prática do crime de redução a condição análoga à de escravo (CP,
art. 149-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme análise dos autos, não
foram apurados elementos necessários para a configuração do crime noticiado. Verifica-se que o
suposto  grupo  de  venezuelanos  que  explorariam mulheres  indígenas  são,  na  verdade,  seus
companheiros, os quais, a fim de fugir da crise na Venezuela, usam da mendicância de suas
companheiras  e  filhos  para  sobreviver  em  Boa  Vista/RR.  Não  há  indicativo  de  suposto
aliciamento, visto que por serem cônjuges, as mulheres apenas acompanharam seus maridos.
Ausência  de  indícios  claros  que  o  ato  tenha  ocorrido  mediante  grave  ameaça,  violência  ou
coação. Ausência de indícios mínimos da prática de crime. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

516. Processo: 1.35.000.000668/2017-32 Voto: 4419/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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  auxílio-doença,  em  decorrência  da  falsa  condição  clínica.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  beneficiário  obteve  o  auxílio-doença
mediante decisão judicial. No processo, o perito médico judicial constatou que o investigado é
portador  de  incapacidade,  bem  como  possui  acompanhamento  médico  que  comprova  sua
condição. Houve o preenchimento dos requisitos do art. 20, da LOAS. Carência de justa causa
para  o  prosseguimento  do  feito.  Carência  de  indícios  da  prática  de  crime.  Homologação  do
arquivamento.

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

517. Processo: 1.35.000.000712/2017-12 Voto: 4418/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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 benefício previdenciário após o óbito do titular, em 19/02/2005.
Prejuízo de R$ 6.874,40 (seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) ao
erário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O Agente Pagador informou que havia
saldo  na  conta  da  beneficiária  suficiente  à  integral  restituição  do  INSS  do  valor  originário
depositado. O montante depositado indevidamente foi restituído aos cofres da Previdência Social.
Ausência  de  saque  dos  valores  após  o  óbito.  Inexistência  de  indícios  da  prática  de  crime.
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.

518. Processo: 1.35.000.000727/2017-72 Voto: 4417/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime de  moeda  falsa  (CP,  art.  289,  §1º).  Relata  a  noticiante  que
determinada lotérica teria recusado pagamento de boletos bancários alegando que a cédula por
ela apresentada seria inidônea. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Realizada
a perícia, constatou-se a autenticidade da cédula rejeitada. Inexistência de conduta penalmente
típica. 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.

519. Processo: 1.35.003.000040/2017-15 Voto: 4609/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PROPRIÁ-SE
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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 afirmação falsa em
depoimento de testemunha prestada em processo oriundo da Vara do Trabalho do município de
Propriá/SE.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Constata-se dos autos que o
investigado  se  retratou  antes  da  prolação  da  sentença  (CP,  art.  342,  §2º).  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

520. Processo: 1.36.000.000315/2017-03 Voto: 4575/2017 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima noticiando suposta prática de crime contra indígena (Lei
6.001/73, art. 58, III), consistente na venda de bebidas alcoólicas a índios em bar localizado no
município de Itacajá/TO. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A venda de bebidas
alcoólicas  a  indígenas  constitui  crime  quando  o  agente  propicia  a  disseminação  de  bebida
alcoólica em uma comunidade indígena que não tem por hábito o consumo da substância. Extrai-
se da representação que a bebida vem sendo consumida em virtude do exercício da autonomia e
autodeterminação dos próprios indígenas, que se deslocam das aldeias até os estabelecimentos
comerciais para compra da bebida. Denúncia anônima, relatando fatos genéricos, sem especificar
qualquer conduta apta a justificar o prosseguimento do feito. Precedente Conselho Institucional do
Ministério  Público  Federal  "  CIMPF:  00414/2014,  Sessão  nº  8,  de  19/10/2016,  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

     A sessão foi encerrada  às  quinze horas e  vinte  e quatro 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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