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

ATA DA SEXCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA
DE AGOSTO DE 2017

 Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete, às quatorze horas e cinquenta e dois
minutos, iniciou-se, na sala de reunião da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal,  a  Sexcentésima Octogésima  Sétima Sessão Ordinária  de Revisão,  convocada e  presidida  pela
Coordenadora Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Compareceram à sessão os  membros titulares Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, bem como os  membros
suplentes Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, Dr. Franklin Rodrigues da Costa e Dra. Maria Helena de
Carvalho Nogueira de Paula. Na ocasião, o colegiado julgou os seguintes procedimentos:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF-RIB-0007031-33.2016.4.03.6130-
INQ

Voto: 6502/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  2ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

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
DA SUSCITANTE. 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 Thiago Henrique Viegas Lins, oficiante na PRM "
Osasco/SP,  requereu  judicialmente  o  encaminhamento  dos  autos  à  Vara  Federal  de  Ribeirão
Preto/SP, local da compensação do cheque fraudado. 3. Acolhendo a manifestação do MPF, a
Juíza da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP declinou da competência em favor
da  Subseção  Judiciária  de  Ribeirão  Preto/SP.  4.  No  âmbito  da  PRM "  Ribeirão  Preto/SP,  a
Procuradora da República oficiante, com fundamento na Súmula 48 do STJ, manifestou-se pela
competência do Juízo de Osasco/SP para julgar e processar o caso, uma vez que o cheque foi
depositado naquela localidade, sendo, portanto, o local da obtenção da vantagem indevida. 5. O
Juiz da 7ª Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, por sua vez, manteve a competência daquele juízo
para conhecimento da matéria, por considerar que "o delito se consuma na localidade da agência
em que a vítima possui a conta bancária, ou seja, onde se lhe apresenta o efetivo dano, com a
saída  dos  valores  de  sua  conta  corrente,  na  agência  do  estabelecimento  bancário  sacado",
determinando a remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, para fins do art. 28
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do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 6. Recebo a remessa como conflito de atribuições entre
membros do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. 7. 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.  8.
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 Ribeirão Preto/SP, onde está situada a agência em
que a vítima mantinha conta bancária na qual compensado o cheque, ensejando o ressarcimento
do valor pela instituição financeira. 9. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuição e,
no  mérito,  por  sua  improcedência,  deliberando-se  que  a  atribuição  para  prosseguir  na
investigação pertence à Procuradora da República suscitante, oficiante na Ribeirão Preto/SP.

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

002. Processo: JF-TAB/AM-0001025-
24.2016.4.01.3201-INQ

Voto: 6711/2017 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE TABATINGA/AM

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  crime  de  tráfico  internacional  de  armas  (art.  18,  caput,  da  Lei  nº
10.826/2003),  cometido à margem esquerda do alto  rio  Solimões,  em frente  ao município  de
Amaturá/AM. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Durante vistoria
realizada  por  militares  da  Marinha  do  Brasil,  em  embarcação  considerada  suspeita,  foram
encontradas várias caixas de munição calibre 16, contendo em sua totalidade 3.500 (três mil e
quinhentos) cartuchos intactos. Conquanto comprovada a materialidade delitiva, não há nos autos
qualquer  indício  que  evidencie  a  transnacionalidade  do  delito.  Depoimento  de  um  dos
investigados (proprietário da mercadoria) informa que a munição apreendida fora adquirida na
cidade de Tabatinga/AM e não no exterior. Narrativa que é corroborada pelo segundo interrogado
(condutor da embarcação), que, por sua vez, indicou que iriam de São Paulo de Olivença/AM para
Amaturá/AM. Inexistência de laudo atestando a origem do material apreendido. Ratificação pela 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Configurado o conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal  e o Ministério Público
Estadual (fl.  42), 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.

003. Processo: JF-AM-0000949-66.2017.4.01.3200-
INQ

Voto: 6492/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
AMAZONAS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de desacato (CP, art. 331) contra a Coordenadora Distrital de
Saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus. Advogado, indígena, que era contratado
por  Organização  Não  Governamental  "  ONG  e  teria  enviado  a  seguinte  mensagem  para  a

2/153



ATA DA 687ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00331762/2017

servidora  pública  federal:  "Eu  achava  que  VC  era  mais  esperta.  Mordeu  a  isca  direitinho.
Kkkkkkkkkkk". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Evidencia-se que a não
criminalização do desacato é um tema presente: Comissão Interamericana de Direitos Humanos "
CIDH, Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, STJ, PFDC, entre outros. No entanto,
não  há  impedimento  de  que  os  agentes  públicos,  caso  sejam  ofendidos,  procurem  a
responsabilização jurídica cível ou penal, com fundamento em outros tipos, a exemplo do crime de
injúria majorada (artigos 140 c/c 141, II do Código Penal). Há que se observar que, enquanto a
ação penal do crime de desacato é pública incondicionada (artigo 100, caput e §1º do CP), o
crime de injúria majorada é de ação penal pública condicionada (artigo 145, parágrafo único, do
CP), impondo-se que a representação seja formulada pelo ofendido. No caso dos autos, nada há
além da frase enviada por whatsapp, acima transcrita, que, por si só, não apresenta qualquer
elemento  que  indiquem  vontade  deliberada  de  desprestigiar  a  função  pública  exercida  pela
servidora pública. Não houve qualquer acréscimo de informação no depoimento prestado pela
suposta vítima. Ausência de indícios de prática delitiva quanto ao crime de desacato (CP, art. 331).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

004. Processo: JF-ARA-0002786-72.2017.4.03.6120-
INQ

Voto: 6096/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  20ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
ARARAQUARA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171,
§  3º).  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  JUÍZO.  REVISÃO  (CPP,  ART.  28).
EVIDENTE AUSÊNCIA DE DOLO DA BENEFICIÁRIA, PESSOA IDOSA E SEM INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR  QUANTO  À  INTERMEDIÁRIA.  MANUTENÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato
contra o INSS (CP, art. 171, §3°). Beneficiária que recebeu, entre 2007 e 2014, Amparo ao Idoso
concedido a partir da falsa declaração de que estava separada de fato de seu marido. Obtenção
do benefício por meio de intermediária, que figurara como procuradora da idosa junto ao INSS e a
instruíra a assim proceder. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do
procedimento em relação a beneficiária (com 76 anos de idade, pessoa simples e sem estudo),
por considerar a ausência de dolo em sua conduta, uma vez que teria atuado com base nas
orientações da intermediária. Já em relação a esta última, promoveu o arquivamento com base na
falta de efetivo interesse de agir.  3. Discordância da Juíza Federal,  por considerar que houve
concluiu entre as investigadas.  4. Com relação à beneficiária, de fato, não há elementos que
indiquem dolo em sua conduta,  sendo o arquivamento medida que se impõem. A investigada
conta com 76 anos de idade, é pessoa simples, sem estudos e teria procurado a intermediária por
indicação de amigas, não tendo conhecimento sequer se tinha ou não algum benefício. Assim, a
nomeou como sua procuradora e encaminhou os documentos que ela lhe solicitou, tendo sido o
pedido deferido pelo INSS. 5. Em relação à intermediária, importante salientar a antiguidade dos
fatos  ora  analisados,  sendo  que  sua  conduta  foi  praticada  em  2007,  quando  do
requerimento/deferimento do benefício. 6. Além de a conduta ter ocorrido há quase 10 (dez) anos,
consta dos autos que a intermediária foi autuada em inúmeros inquéritos policiais (mais de vinte,
conforme consta à fl.  129, bem como na pesquisa ASSPA que ora se anexa) e ações penais
deflagradas, em que utilizava método muito parecido na obtenção de amparo ao idoso, quase
sempre orientando/indicando falsa separação de fato. Inclusive já fora condenada em pelo menos
outras três ações penais,  por condutas semelhantes,  tendo sido reconhecida a prescrição da
pretensão  punitiva  após  o  trânsito  em  julgado.  7.  Inexistência  de  interesse  processual  na
instauração de nova persecução em juízo com relação à intermediária, ante a incidência, ao fim e
ao  cabo,  da  regra  da  continuidade  delitiva.  Precedente  5ª  CCR  ((Processo  n°
1.30.001.002086/2016-86,  Voto  n°  10463/2016,  Sessão  n°  937,  de  15/12/2016,  unânime).  8.
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 Dr. José
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Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

005. Processo: JF/CE-0001285-06.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 6524/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra veículo da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos " EBCT, que trasportava objetos postais, subtraindo em seguida 13 malotes
de encomendas.  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. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

006. Processo: JF/CE-0005653-92.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6504/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Em  fiscalização  desenvolvida  pela  Receita  Federal  do  Brasil  no  Aeroporto
Internacional Pinto Martins constatou-se que o investigado apresentava grande quantidade de
mercadoria  de  procedência  estrangeira  sem  a  documentação  comprobatória  da  regular
importação. Revisão de arquivamento (CPP, art. 28, c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Crime de
descaminho,  previsto  no  artigo  334  do  Código  Penal.  Mercadorias  avaliadas  em R$  963,90.
Aplicação  do Enunciado  nº  49  da  2ª  CCR/MPF.  No caso,  em pesquisa  realizada no sistema
COMPROT, do Ministério da Fazenda, verificou-se a inexistência de reiteração de conduta pelo
investigado,  as  mercadorias  apreendidas  não  são  proibidas  e  o  valor  do  tributo  ilidido  não
ultrapassa o montante de R$ 10.000, 00 (dez mil) reais, situação que autoriza a incidência do
princípio  da  insignificância.  2)  Crime  disposto  no  art.  273,  §  1º-B,  do  Código  Penal.  Restou
demonstrado nos autos que a mercadoria apreendida foi realmente comprada em uma loja de
produtos veterinários localizada na Argentina, conforme item I da perícia. Por outro lado, observa-
se, na fatura, que junto aos produtos farmacêuticos também foram comprados outros produtos
para cavalos, como vendas elásticas com velcro, o que demonstra que os produtos destinavam-
se, de fato,  ao uso com animais.  Fato corroborado pela profissão do investigado: treinador e
tratador de cavalos. Não constando nos autos indícios de que o investigado intencionava vender
ou distribuir os referidos produtos farmacêuticos de uso veterinário, sendo a mercadoria destinada
aos cavalos que tratava, razão pela qual não há motivo para vislumbrar possível risco à saúde
pública, bem jurídico resguardado pelo art. 273, § 1º-B, do Código Penal. Ausência de elementos
mínimos da materialidade delitiva. 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.

007. Processo: JF/MG-0072128-40.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 6598/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. VENDA A TERCEIRO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE À
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL " CEF. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC
75/93, ART. 62, IV). CONDUTA NARRADA CARACTERIZA O CRIME PREVISTO NO ART. 171, §
2º,  I,  DO  CP.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado a partir de ação de busca e apreensão
movida pela Caixa Econômica Federal " CEF contra o investigado, que teria vendido a terceiro
veículo alienado fiduciariamente àquela empresa pública federal. 2. A Procuradora da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento,  por  entender  atípica  a  conduta  narrada,  sobretudo  em
atenção à Súmula Vinculante nº 25 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: É ilícita a prisão
civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. 3. Discordância da Juíza
Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº
75/93. 4. O bem objeto de alienação fiduciária pertence à esfera patrimonial do credor fiduciário, e
não àquele que, embora detenha a posse direta, utilizou-se de financiamento para sua aquisição.
5. Considerando que o bem pertencente à CEF não foi localizado (mesmo após a realização de
diversas diligências), a conduta narrada caracteriza o crime de disposição de coisa alheia como
própria (CP, art. 171, § 2º, I) em detrimento da referida empresa pública. O possível conhecimento
do comprador do automóvel acerca da alienação fiduciária não afasta a configuração do delito ora
analisado.  6.  Precedente  do  STJ:  RESP  200100955692,  Segunda  Turma,  Rel.  Min.  Eliana
Calmon,  DJ  01/08/2006  p.00388.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  Processo  nº
1.00.000.012988/2014-16,  622ª  Sessão  de  Revisão,  de  22/06/2015,  unânime;  Processo  nº
1.33.000.002942/2015-11, 655ª Sessão de Revisão, de 08/08/2016, unânime. 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.

008. Processo: JF/MOC-0004420-
15.2017.4.01.3807-NOTCRI

Voto: 6501/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Representação
sigilosa  noticiando  o  recebimento  indevido  de  seguro-desemprego  por  pessoa  que  estaria
concomitantemente trabalhando sem registro na CTPS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Realizadas diligências, os fatos narrados não foram comprovados. O Ministério do
Trabalho acusou o recebimento de seguro-desemprego pela investigada somente no ano de 2016.
A empresa envolvida apresentou seu quadro de funcionários nos últimos 04 anos, informando que
a investigada não lhe presta serviços. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente
exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de materialidade
delitiva.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

009. Processo: JF-RJ-2010.51.01.808164-5-INQ Voto: 6824/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC N.º 75/93. RADIODIFUSÃO.
FUNCIONAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO.  ILÍCITO PENAL.  ART.  183  DA LEI  9.472/97.  NÃO
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito policial
instaurado para apurar a exploração clandestina de atividade de radiodifusão. 2. O Procurador da
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República oficiante promoveu o arquivamento sob o argumento de que a conduta subsome-se ao
tipo previsto no art. 70 da Lei nº 4.117/62, com pena máxima abstratamente cominada de 2 (dois)
anos de detenção, cujo prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme a regra do artigo 109,
V, do Código Penal, já efetivamente atingido, razão pela qual extinta está a punibilidade dos fatos
narrados, ocorridos até 23/06/2010. 3. A Juíza Federal, por entender que a conduta encontra-se
tipificada  no artigo  183  da  Lei  nº  9.472/97,  e  assim,  não  ocorreu  a  prescrição  da  pretensão
punitiva  estatal,  rejeitou o  arquivamento e  determinou a remessa dos autos à  2ª  Câmara de
Coordenação  e  Revisão  do  MPF,  nos  termos  do  art.  28  do  CPP  c/c  art.  62,  IV,  da  Lei
Complementar nº 75/93. 4. Observo que o crime previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97 possui
natureza de crime formal, bastando, para sua configuração, o desenvolvimento clandestino de
atividades de telecomunicação. No entanto, a despeito da suposta clandestinidade e do perigo
presumido, verifica-se que em determinadas hipóteses não se extraem os indícios mínimos do
elemento subjetivo na conduta, ou carece tal prática de exigibilidade de conduta diversa, não se
justificando o prosseguimento das investigações criminais. 5. É o que ocorre, por exemplo, no
caso de rádio comunitária  instalada de maneira rudimentar em área de comunidade de baixa
renda, distante de outras emissoras de rádio e televisão e de aeroportos, sem finalidade política e
interferência nos serviços de telecomunicação e de transporte aéreo, exercendo, tão somente, a
liberdade de expressão e informação. 6. Necessário esclarecer que a Lei nº 9.612/98, que instituiu
o Serviço de Radiodifusão Comunitária, definiu como de baixa potência o serviço de radiodifusão
prestado com potência máxima de 25 Watts ERP. Tal definição harmoniza-se com o entendimento
jurisprudencial  de  que  estações  rudimentares  podem ser  consideradas,  a  depender  do  caso
concreto, como de baixa potência, denotando a insignificância de seu potencial lesivo. 7. No caso
em exame,  o  funcionamento  clandestino  de  atividade  de radiodifusão  subsome-se  à conduta
delitiva prevista no art.  183 da Lei 9.472/97, seja porque a exploração realizou-se sem prévia
autorização do órgão competente, seja porque se desenvolveu com habitualidade e não se ajusta
às ponderações expostas,  uma vez que conforme se extrai  dos autos o  investigado utilizava
transmissor com potência de 51 Watts. 8. Não ocorrência da prescrição punitiva. 9. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na investigação.

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

010. Processo: JF/SP-0000080-30.2017.4.03.6181-
PIMP

Voto: 6453/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Divergência entre os depoimentos de testemunha da reclamante e testemunha da reclamada, em
audiência judicial. Promoção de arquivamento pelo MPF, por considerar que a simples contradição
entre  depoimentos,  desacompanhada  de  indícios  concretos  no  sentido  de  que  a  testemunha
procurou deliberadamente falsear a verdade em benefício de um litigante e em detrimento de
outro, não caracteriza falso testemunho. Discordância do Juiz Federal. Revisão de arquivamento
(CPP,  art.  28  c/c  LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Depoimentos  prestados  que  foram integralmente
desconsiderados pelo Juiz do Trabalho. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. Não
configuração de crime. Precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo nº 1.23.000.003602/2016-34, 668ª
Sessão de Revisão, de 12/12/2016, Relator SPGR José Adonis Callou de Araújo Sá, unânime;
Processo nº 1.29.000.001385/2017-13, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relator SPGR
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e Processo nº 1.34.043.000242/2017-10, 680ª
Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relatora SPGR Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, unânime.
Manutenção do arquivamento.

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

011. Processo: 1.30.001.005369/2016-80 Voto: 6488/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES
ENTRE MEMBROS DO MPF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, VII, DA LC Nº 75/93. ATRIBUIÇÃO
DO SUSCITADO. 1.  Trata-se de conflito negativo de atribuições entre  membros do Ministério
Público Federal, nos autos de notícia de fato que apura a concessão indevida de empréstimo pela
Caixa Econômica Federal a pessoa jurídica. 2. Remessa à 2ª CCR/MPF nos termos do artigo 62,
VII,  da LC nº  75/93.  3.  O cerne da questão jurídica apresentada consiste  em deliberar  se a
conduta em apuração,  se comprovada,  caracterizará,  ou não,  o crime de gestão fraudulenta,
previsto no art. 4º da Lei 7.492/1986. 4. Pacífico é o entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal  de  Justiça  "  STJ  no  sentido  de  que  ao  Gerente  de  agência  bancária  é  passível  a
imputação de gestão fraudulenta de instituição financeira, nos termos da Lei n. 7.492/1986, que
define os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, desde que comprovado que o investigado
detinha  poderes  próprios  de  gestão.  5.  No  caso,  o  funcionário  da  Caixa  Econômica  Federal
responsável pela concessão indevida dos empréstimos foi um Gerente de Atendimento (conforme
carimbo), entretanto, não há informações se referida pessoa, à época dos fatos, teria poderes de
gestão da agência bancária, na condição de Gerente-Geral da Agência ou em substituição. 6.
Assim, verificadas operações indevidas cometidas dentro de uma instituição financeira, atribuídas
a pessoa com poderes gerenciais,  as investigações,  em princípio,  devem ter  como escopo a
gestão fraudulenta, prevista no artigo 4º, caput, da Lei nº 7.492/86,  o que nada impede nova
análise da questão futuramente, conforme o que for apurado. Precedente da 2ª CCR/MPF: IPL nº
0012418-70.2016.4.03.6181, Relator SPGR José Bonifácio Borges de Andrada, 676ª Sessão de
Revisão, de 24/04/2017, unânime. 7. Por último, como bem ressaltou a Procuradora da República
suscitante, "no presente momento investigativo, de todo inicial, não se pode afastar, de plano, a
ocorrência  de  gestão  fraudulenta,  mormente  porque,  ao  que  consta  e  como visto,  o  gerente
responsável pela fraude esteve envolvido em outros eventos do gênero", fato que corrobora o
entendimento acima exposto, de modo a justificar o prosseguimento da investigação de eventual
crime contra o Sistema Financeiro Nacional " SFN. 8. Neste contexto, conforme disposto no artigo
3º, inciso I, da Portaria PR/RJ/Nº 578 de 20 de junho de 2014, que dispõe sobre a distribuição de
ofícios de atuação temática na PR/RJ, a presente investigação deve prosseguir no âmbito dos
ofícios criminais temáticos, que possuem atribuição plena e exclusiva para, entre outras, notícias
de fato relacionadas a crimes contra o SFN. 9. Procedência do conflito negativo e, assim, pela
atribuição de Procurador da República oficiante nos Ofícios Criminais Temáticos da PR/RJ, para
prosseguir na investigação.

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

012. Processo: 1.03.000.001284/2017-41 Voto: 6491/2017 Origem:  PRR/3ª  REGIÃO  -  SÃO
PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME ELEITORAL PREVISTO
NO ART. 325 DA LEI Nº 4.737/65. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PRESENTES FORTES
INDÍCIOS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Cuida-se de inquérito policial  instaurado para apurar  suposto crime eleitoral  de difamação,
tipificado no art. 325 da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral), tendo em vista a suposta distribuição de
impressos com conteúdo ofensivo à reputação com fins de propaganda eleitoral em desfavor do
então  Prefeito  Municipal  e  candidato  à  reeleição,  em  Piquerobi/SP.  2.  O  Promotor  Eleitoral
promoveu o arquivamento por entender ausentes indícios suficientes da materialidade e autoria
delitivas.  3.  Discordância  da  Juíza  Eleitoral,  considerando  demonstrada  a  materialidade  e
presentes fortes indícios da autoria delitiva. 4. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para fins do art.
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28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. No atual estágio da persecução criminal, apenas
seria  admitido  o  arquivamento  se  ausentes elementos mínimos de autoria  e/ou materialidade
delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca,
segura  e  convincente  de  causa  excludente  da  ilicitude  ou  extintiva  da  punibilidade.  Não  é,
contudo,  o  caso  dos  autos.  6.  No  decorrer  das  investigações,  foram  apreendidos  panfletos
intitulados "Acorda Piquerobi", os quais, segundo as testemunhas ouvidas, foram distribuídos na
cidade  de  Piquerobi  e  encontrados  em  locais  públicos.  7.  As  investigadas  foram  vistas  no
momento da distribuição dos panfletos e posteriormente identificadas pela Polícia Militar local. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

013. Processo: DPF/MOC-00031/2017-INQ Voto: 6565/2017 Origem:  SUBJUR/PRM-MG  -
SUBCOORDENADORIA JURIDICA
DA PRM/MONTES CLAROS

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

Ementa: Inquérito Policial. Tentativa de roubo (CP, art. 157, § 2º, incisos I, II e V c/c art. 14, II). Notícia de
que dois indivíduos não identificados, portando arma de fogo, adentraram a Agência dos Correios,
amarraram e amordaçaram os empregados que ali se encontravam, no intuito de subtrair valores
que se encontravam no cofre que, no entanto, possuía sistema de travamento automático, o que
impossibilitou o sucesso na ação criminosa. Recebimento da promoção de declínio de atribuições
como  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).  Conduta  ilícita  que,  embora  não  tenha  causado
qualquer  dano patrimonial,  evidentemente  afetou  diretamente  o  interesse  e  o  serviço  público
federal.  Diligências  realizadas  pela  Polícia  Federal  que  não  apontaram  qualquer  informação
relevante acerca da identidade dos assaltantes.  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. 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 Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

014. Processo: 1.28.400.000170/2016-11 Voto: 6728/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ASSU-RN

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Possíveis crimes de estelionato na modalidade de disposição de coisa
alheia como própria (CP, art. 171, § 2°, I). Ocupação, revenda ou aluguel de imóvel do Programa
Minha Casa Minha Vida " PMCMV. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -  2a
CCR).  A negociação  irregular  é  passível  de  medidas  administrativas  a  serem adotadas  pelo
agente financeiro, qual seja, a Caixa Econômica Federal (Lei 11.977/2009, arts. 6º-A, § 5º, III e §
6º), inclusive a retomada do imóvel. Possível conduta ilícita cometida em detrimento exclusivo de
particular.  Precedentes  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão:  Procedimento  nº
1.25.006.000304/2016-68, 684ª Sessão de Revisão, de 14/08/2017, unânime; Procedimento nº
1.11.001.000185/2015-06, 667ª Sessão de Revisão,  de 21/11/2016, unânime; Procedimento nº
1.29.007.000034/2016-36, 656ª Sessão de Revisão, de 22/08/2016, unânime. Fatos narrados que
não indicam a existência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou de suas
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entidades. Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet
Federal para a persecução penal. Autos já tramitados perante a 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão que deliberou pela ausência de malversão de recursos públicos federais. Ratificação pela
2ª Câmara de Coordenação e Revisão do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Configurado o conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal  e o Ministério Público
Estadual (fl. 537), 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.

015. Processo: 1.29.017.000183/2016-86 Voto: 6661/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CANOAS-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de informação recebida pela Ouvidoria da Previdência Social, a
qual informa que o investigado recebe o benefício de pensão por morte de forma indevida, bem
como mantém sua esposa em cárcere privado, a fim de evitar que ela o denuncie. 1) Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). No que se refere ao possível cometimento de estelionato
previdenciário (CP, art. 171, § 3º), a própria Agência do INSS de Esteio revisou a concessão e
manutenção do benefício  de pensão por  morte  e  o  considerou  regular,  visto  que  existia  nos
registros daquela autarquia declaração de união estável registrada em cartório antes do óbito da
de cujus, bem como provas de comum endereço e de conta conjunta. Ausência de elementos
mínimos da  materialidade  delitiva.  Homologação do  arquivamento.  2)  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Suposto  crime  de  cárcere  privado  (CP,  art.  148)
praticado  entre  particulares.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação do Declínio de atribuição

016. Processo: DPF/VGA-00531/2016-IPL Voto: 6655/2017 Origem:  GABPRM1-LJDO  -
LUDMILA  JUNQUEIRA  DUARTE
OLIVEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, I) praticado contra agência dos Correios. Relato de
que indivíduos não identificados entraram na agência, mediante arrombamento e subtraíram a
quantia de R$ 55.483,44,  que pertenciam ao patrimônio do Banco do Brasil  S.A.  Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  Ausência  de  dano  ao  serviço  postal.
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).
Não ocorrendo com a infração prejuízos penalmente relevantes 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
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Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

017. Processo: 1.10.000.000342/2017-84 - Eletrônico Voto: 6511/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato mediante a obtenção fraudulenta de empréstimos
consignados junto à instituições financeiras privadas em nome de servidora do IBGE. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Prejuízo suportado unicamente pelo particular
e pelas instituições financeiras que concederam o empréstimo. Inexistência de lesão à União ou a
qualquer de suas entidades. Precedentes STJ " Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014;
CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

018. Processo: 1.15.000.001825/2017-10 Voto: 6529/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Noticiante que realizou o pagamento de valor em torno de R$
17.000,00  (dezessete  mil  reais),  em  dois  consórcios  de  imóveis,  não  recebendo  o  retorno
prometido. 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.

019. Processo: 1.15.003.000362/2017-49 Voto: 6431/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SOBRAL-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006). Manifestação sigilosa noticiando
suposto  tráfico  de  drogas  em  região  conhecida  como  "Beco  da  Desgraça"  no  Município  de
Sobral/CE. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ausência de indícios
de transnacionalidade da conduta. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério  Público Federal  para  a  persecução penal.  Precedente  do STJ (CC
144.030/MS,  Terceira  Seção,  DJe  02/03/2016).  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

020. Processo: 1.16.000.000468/2017-35 Voto: 6444/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147). Manifestação em Sala de Atendimento
ao Cidadão, em que a noticiante afirma que seu marido estaria recebendo ameaças de morte por
telefone.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado n°  32 -  2a CCR).  Os fatos narrados
apontam a possível ocorrência do crime de ameaça, 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.  Precedente:  CC  200200364333,  Maria
Thereza  de  Assis  Moura,  STJ  -  Terceira  Seção,  DJ:  26/03/2007  p.  00194.  Homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

021. Processo: 1.16.000.002422/2017-51 Voto: 6796/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada em razão de representação formulada por empresa privada (madeireira)
que relata  conflitos,  de caráter  particular,  envolvendo o suposto saqueamento de depósito  de
madeiras  nativas,  supostamente compradas com autorização do Ministério  do  Meio Ambiente
(Sistema DOF). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Existência de
ações judiciais de âmbito cível acerca da propriedade da madeira armazenada. Fatos narrados
que, em princípio, não causam 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.

022. Processo: 1.20.000.001100/2017-61 Voto: 6714/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Empresa  privada  que,  em  18/05/2009,  teria  recebido  a  quantia  de  R$
12.000.000,00 (doze milhões de reais) do governo de Mato Grosso por meio de um precatório.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não obstante se faça referência
à Operação Ararath, através de análise verifica-se que os fatos não possuem conexão, eis que
naquela investigação não se apura qualquer fato envolvendo a empresa ora investigada. Também
verifica-se  não  ser  matéria  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal,  eis  que  se  trata  de
pagamento  por  meio  de  precatório  estadual.  Em  outras  palavras,  não  há  recurso  federal
envolvido. 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. Embora o
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado " GAECO do Ministério Público do
Estado de Mato Grosso,  já  tenha conhecimento dos fatos,  impõe-se a remessa destes autos
àquela  instituição  para  que  nenhuma  informação  seja  perdida.  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.
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023. Processo: 1.23.000.001002/2017-12 Voto: 6497/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  do  Conselho  Regional  de  Farmácia  do  Estado  do  Pará
comunicando possível prática do crime de exercício ilegal da medicina (CP, art. 282), por biólogo,
em razão de sua atuação em Centro de Diagnóstico Municipal. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Da análise dos autos verifica-se que as provas apresentadas não
possibilitam apurar qualquer fato que justifique a atribuição do Ministério Público Federal. Não
ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça
Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

024. Processo: 1.23.008.000477/2017-11 Voto: 6554/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAITUBA-PA

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

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

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

025. Processo: 1.24.000.001200/2017-49 Voto: 6430/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  manifestação  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
comunicando supostas irregularidades no atendimento em hospital da rede particular de saúde do
Município  de João Pessoa/PB.  Relatos de possíveis  erros médicos divulgados em página do
Facebook. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não ocorrendo, com
a  infração  penal,  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e,
consequentemente,  falece  atribuição  ao  Ministério  Público  Federal  para  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
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Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

026. Processo: 1.25.000.002198/2017-98 - Eletrônico Voto: 6525/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Saque de valores depositados em
conta em banco privado, a título de aposentadoria da vítima. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2a CCR). Prejuízo suportado unicamente pelo particular e/ou pela instituição
financeira. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes STJ "
Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº
100.725/RS,  DJe  20/05/2010.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

027. Processo: 1.27.000.001764/2017-70 Voto: 6748/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Ligações
telefônicas  efetuadas à  profissionais  de serviço  social,  por  pessoas que  se  identificam como
representantes do Conselho Federal de Serviço Social, tendo como objetivo a comercialização de
conteúdos  profissionais.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
Autarquia federal que não foi ludibriada nem sofreu qualquer prejuízo financeiro. 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.

028. Processo: 1.29.000.001725/2017-06 Voto: 6651/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203),  em  tese,  praticado  contra  funcionários  de  empresa  privada.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O Conselho Institucional do MPF, ao apreciar e acolher
recurso interposto em face de decisão desta 2ª CCR, firmou entendimento no sentido de que "a
lesão a um restrito número de trabalhadores de uma pequena empresa não tem significação para
se ter como lesados interesses que cabe à União proteger e preservar, ainda mais quando a lesão
não atingiu o trabalhador em sua dignidade da pessoa humana".  Para o CIMPF, na linha de
julgados do STF, "o simples fato de haver o descumprimento de normas trabalhistas, prevendo
direitos dos trabalhadores,  não configura o crime a ponto de deslocar  a  competência  para a
Justiça Federal"  (NF nº 1.24.000.000526/2016-78, unânime, 4ª Sessão Ordinária,  10/05/2017).
Competência  da  Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  os  crimes  contra  a  organização  do
trabalho quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores
coletivamente considerados.  Inexistência  de elementos  de informação capazes de legitimar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

029. Processo: 1.29.014.000348/2016-40 Voto: 6467/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Comunicante relata que, ao contratar escritório de contabilidade para realizar
declaração de imposto de renda do ano-calendário 2015, foi informada de que, no ano de 2011,
tinha sido realizada declaração em seu nome sem o seu conhecimento. Informou, ainda, que uma
mulher estaria utilizando documentos falsos com seus dados, realizando despesas em seu nome
em diferentes estabelecimentos comerciais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -
2a CCR). Realização de diligências preliminares pela Polícia Federal. Inexistência de informações
sobre eventual supressão ou omissão de tributo, bem como de restituição indevida. Verifica-se
que os documentos pessoais da comunicante foram utilizados por pessoa não identificada, que
efetuou compras no comércio, causando prejuízo a noticiante, conduta que se amolda ao crime de
estelionato (CP, art. 171). Eventual informação inverídica prestada à autoridade fazendária que
objetivou apenas a prática de outros delitos, na esfera patrimonial e individual da comunicante.
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.

030. Processo: 1.30.001.003133/2017-90 Voto: 6553/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Possível uso de documento falso (CP, art. 304). Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Apresentação de atestado médico ideologicamente falso a empresa
privada. Inexistência de indícios de que o atestado tenha sido apresentado perante órgãos ou
entes  federais.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente do STJ: CC 119.939/PR, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze,  Terceira Seção, DJe 07/05/2012. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

031. Processo: 1.30.001.003141/2017-36 Voto: 6520/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no artigo 146 do Código Penal. Aluno da Universidade
Federal  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  (UNIRIO)  que,  entre  os  anos  de  2015  e  2016,  teria
constrangido,  reiteradamente,  outros  alunos  do  curso  de  enfermagem,  dentro  e  fora  das
dependências da instituição. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O
simples fato de o possível delito ter sido realizado dentro de uma instituição de ensino da União
não fixa a competência federal,  na medida em que não atingira os interesses ou serviços da
universidade,  mas de particulares (alunos)  que a frequentam. 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.
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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.

032. Processo: 1.30.020.000282/2017-79 Voto: 6612/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171), praticado entre particulares. Autora
de ação judicial que, inicialmente postulando em causa própria, após obter sentença favorável,
teria sido ludibriada por advogada e levada a assinar contrato em que destinaria 30% do resultado
da demanda em seu favor. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A
conduta e a suposta fraude praticada pela advogada se deram fora dos autos e antes mesmo da
própria outorga do mandato, não se verificando ocorrência do crime previsto no art. 355 do CP.
Ressalta-se que consta da decisão a determinação de expedição de ofício à Seccional da OAB
em São Gonçalo/RJ, para apuração dos fatos. 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.

033. Processo: 1.30.020.000301/2017-67 Voto: 6657/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 - 2a CCR). Suposta venda de drogas em
bairros do Município de São Gonçalo/RJ. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para a  persecução penal.  Precedente do STJ:  CC 144.030/MS,  Terceira  Seção,  DJe
02/03/2016. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

034. Processo: 1.31.000.001038/2017-24 Voto: 6463/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Representação de sindicato
de empresas de transporte rodoviário de passageiros, relatando que determinada empresa estaria
atuando  ilegalmente  no  transporte  intermunicipal  de  passageiros,  sem  a  competente
permissão/autorização do Estado de Rondônia. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto
e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  não  se  firma  a
competência da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério Público
Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Ressalte-se
a existência do procedimento nº 1.31.000.00973/2017-73, que trata do mesmo tema, em que foi
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promovido o  declínio  de atribuição ao Ministério  Público Estadual  (684ª  Sessão "  14/8/2017).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

035. Processo: 1.31.001.000133/2017-09 Voto: 6543/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JI-
PARANÁ-RO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Hipótese de estelionato,  no ato de disposição de coisa alheia
mediante o engano, erro ou silêncio do agente a respeito da situação da coisa alienada. 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.

Homologação de Arquivamento

036. Processo: DPF/AM-00707/2016-INQ Voto: 6709/2017 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de falsificação e uso de
documento falso (CP, art. 297 c/c art. 304). Investigado que apresentou Caderneta de Inscrição e
Registro " CIR falsa perante a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  investigado  é  ribeirinho  da  comunidade  Marajá,  área  rural  do
município de Novo Airão/AM, analfabeto, e, no ano de 2014, foi abordado por desconhecido na
orla de Manaus que cobrava uma taxa de R$ 5,00 para a emissão de Carteira de Inscrição e
Registro na Marinha. Providenciada a fotografia e dados pessoais,  o despachante,  após uma
semana, retornou com o documento e coletou a impressão digital do investigado. A partir daquele
momento o investigado passou a portar o documento, considerando-o verdadeiro. Aplicação de
multa no valor de R$ 1.000,00, que vem sendo paga em parcelas. Evidente ausência de dolo do
investigado.  Inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea  capaz  de  identificar  o
despachante, possível  autor da falsificação. 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.

037. Processo: DPF/BG-00092/2016-INQ Voto: 6650/2017 Origem: GABPRM1-RGN - RAFAEL
GUIMARÃES NOGUEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de ameaça (CP, art. 147). Relato de que indígenas
teriam sido vítimas de ameaças e intimidações,  por fatos relacionado com disputas de terras.
Fatos que teriam ocorrido em dois momentos determinados: I) três pessoas teriam adentrado no
acampamento dos indígenas e procurando pelo Cacique, sob pretexto de comprar 7 (sete) mil
hectares  de  terras,  o  que  causou estranheza  por  parte  de alguns integrantes da aldeia,  que
interpretaram como uma forma de ameaça; e II) foram feitas ligações anônimas aos indígenas
proferindo  ameaças para  que  eles  não  invadissem nenhuma fazenda  da  região.  Revisão  de
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arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Oitiva,  pela  Polícia  Federal,  dos
indígenas,  dos  proprietários  e  dos  gerentes  das  fazendas  envolvidas.  Os  fazendeiros  e  os
funcionários  negaram  qualquer  problema  com  os  indígenas  ou  ordem  para  que  alguém  os
ameaçasse. Em que pese as diligências realizadas in loco, não foi possível levantar elementos
que comprovassem a existência de ameaça na suposta visita à aldeia.  Não identificação dos
responsáveis pelas ligações anônimas. Ausência de autoria e materialidade delitiva. Carência de
justa  causa  para  justificar  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do  arquivamento,  sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

038. Processo: DPF/CZS-00017/2017-IPL Voto: 6654/2017 Origem:  GABPRM1-FSF  -
FREDERICO  SIQUEIRA
FERREIRA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  inserção  de  declaração  diversa  da  que  devia  ser  escrita  para  o
contrabando (CP, art. 334-A, § 1º, II) de obra de arte do país. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas  diligências  os  fatos  narrados  não  foram  comprovados.  O
investigado, requerente da autorização para retirar uma obra de arte do país, junto ao IPHAN em
Rio Branco/AC, identificou-se como proprietário e autor da obra no formulário a ser preenchido
para autorização, quando na verdade a autoria pertencia a terceiro, indígena do povo Huni Kui do
Acre.  O  referido  formulário  veio  acompanhado  de  uma carta  de  solicitação  protocolada  pelo
investigado,  que  identificava  dois  autores  da obra:  o  investigado  e o  indígena.  Situação  que
causou estranheza ao IPHAN devido a obra ser notória de titularidade apenas do indígena, que,
consultado,  relatou que não tem nenhum problema com o investigado e que os mesmos são
parceiros de trabalho desde o ano de 2001 e que o investigado possuía autorização dele para
transferir a obra ao exterior. Constatado que a obra de obra participou de exposição nos Estados
Unidos e já retornou ao Brasil. Obra de arte que não possui proibição de saída para o exterior (Lei
nº 4.845/65). Evidente ausência de dolo em prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre  fato  juridicamente  relevante.  Inexistência  de  qualquer  prejuízo.  Atipicidade  da  conduta
narrada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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: DPF/DF-1506/2010-INQ Voto: 6432/2017 Origem:  GABPR9-WRAN  -
FREDERICO  SIQUEIRA
FERREIRA

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

Ementa: MATÉRIA: Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes previstos no art. 1°, I, da Lei n° 8.137/90,
no art. 22 da Lei n° 7.492/86 e no art. 1° da Lei n° 9.613/98. Verificação de possível vínculo entre
G.F.K.  e  A.A.M.  quando  da  análise  dos  documentos  apreendidos  em  poder  do  primeiro
investigado, por ocasião de mandado de busca e apreensão no bojo da operação aquarela, que
desvendou um esquema de lavagem de dinheiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Informações de que o investigado G.F.K. responde a processo na 10ª VF de Brasília/DF, pelos
crimes financeiros relatados neste  IPL,  se restringindo o objeto  da presente investigação aos
crimes de tráfico internacional de drogas e suposta lavagem do proveito criminoso. Realização de
diligências.  Compartilhamento de provas com o processo em curso na 10° VF/DF, em que o
pedido do MPF e em atenção à Carta Rogatória proveniente da Procuradoria-Geral da República
da  Alemanha,  foi  deferido  o  afastamento  do  sigilo  bancário  das  contas  titularizadas  por
investigados neste IPL. Realização de pesquisas em fonte fechada da Polícia Federal, não tendo
sido  possível  verificar  qualquer  informação  direta  que  possibilite  afirmar  que  os  investigados
façam parte de alguma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.  Na conclusão do
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Relatório  da Polícia  Federal,  foi  ressaltado  que  "apesar  de  não  ter  sido  constatado  os  fatos
investigados nos autos, todos os elementos de informação coletados na presente investigação
foram inseridas nas bases de dados de inteligência, de maneira a permitir nova investigação e
responsabilização  dos  investigados  a  partir  de  novos  fatos  e  informações".  Não  verificação,
mesmo após  a  realização  de  todas  as  diligências  empreendidas,  da  existência  de  autoria  e
materialidade  do  crime  de  lavagem,  com  antecedente  no  tráfico  internacional  de  drogas.
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.

040. Processo: DPF/PHB/PI-00045/2016-INQ Voto: 6522/2017 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra veículo da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos " EBCT, que trasportava objetos postais, subtraindo em seguida encomenda
que  continha  dois  aparelhos  celulares.  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.  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.

041. Processo: DPF/SAL/PE-00089/2016-INQ Voto: 6590/2017 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato, previsto no art. 171, § 3º c/c art. 14, II, do Código
Penal. Requerimento de benefício salário-maternidade, utilizando-se na ocasião de Declaração de
Exercício da Atividade Rural " DEAR com conteúdo ideologicamente falso, emitida por presidente
do  STR/Ipubi/PE,  e  de  contrato  de  comodato  assinado  por  proprietária  rural.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Durante a  entrevista  rural  a  investigada afirmou que
trabalhava apenas como agricultora, sem qualquer outro vínculo empregatício, e que residia na
zona rural da cidade. Entretanto,  o servidor do INSS verificou que em seu cadastro do CNIS
constava  empresa  conhecida  na  cidade  como  um  comércio  distribuidor  de  bebidas,  de
propriedade da investigada e de seu marido. Diante do apurado, o INSS deixou de homologar o
período  de  atividade  rural  constante  na  DEAR,  indeferindo  a  concessão  do  benefício.  A
falsificação documental não pode ser considerada de maneira autônoma, uma vez que constituiu
etapa anterior à realização do crime de estelionato, sendo assim crime meio, o qual é absorvido
pelo delito fim, qual seja, o estelionato, com base no princípio da absorção ou consunção. Neste
sentido, apesar de a DEAR possuir  conteúdo ideologicamente falso, ela não detinha qualquer
potencialidade lesiva para a consumação, e nem mesmo para a tentativa, do crime de estelionato,
pois o INSS, ao contrapô-la com as demais informações colhidas, sobretudo na entrevista rural,
considerou-a insuficiente para a concessão do benefício, e decidiu pela sua não homologação.
Diante  destas considerações,  é  possível  concluir  que não restou caracterizada a tentativa  do
delito de estelionato, tampouco do crime de falsidade ideológica (crime meio). Em virtude das
irregularidades verificadas em diversos sindicatos rurais da área de atribuição da Procuradoria da
República no Polo Salgueiro/Ouricuri, o Procurador da República oficiante ressaltou que "tomará
as medidas necessárias para a investigação e fiscalização conjunta, com o objetivo de cortar as
irregularidades na raiz, com maior eficácia". 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.

042. Processo: DPF-UDI-00595/2016-INQ Voto: 6584/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Crimes de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º). Fato 1: No dia 15/09/2016
pessoa não identificada descontou cheque clonado da Caixa Econômica Federal em casa lotérica.
Fato 2: No dia 16/09/2016, Mototaxista foi contratado por pessoa não identificada para descontar
o cheque na  mesma casa  lotérica,  não  obtendo êxito,  notadamente  em razão  da  ocorrência
anterior. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de dolo do mototaxista, que
esperou 30 minutos, sob o argumento de conferência do cheque, até a chegada da Polícia Militar,
restando evidenciado que desconhecia a falsidade do documento. O indivíduo que repassou o
cheque falso não foi identificado. Inexistência de elementos suficientes da autoria delitiva tanto em
relação aos 2 fatos narrados. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis
e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Homologação do arquivamento.

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

043. Processo: SRPF-AP-00018/2017-INQ Voto: 6462/2017 Origem:  GABPR5-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Depoimento de uma das testemunhas do reclamante que destoa das demais provas contidas nos
autos.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Depoimento  prestado  que  foi
integralmente desconsiderado pelo Juiz do Trabalho. Sentença fundada em outros elementos de
prova existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. Não configuração
de crime. Precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo nº 1.23.000.003602/2016-34, 668ª Sessão de
Revisão, de 12/12/2016, Relator SPGR José Adonis Callou de Araújo Sá, unânime; Processo nº
1.29.000.001385/2017-13,  680ª  Sessão  de  Revisão,  de  12/06/2017,  Relator  SPGR  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e Processo nº 1.34.043.000242/2017-10, 680ª Sessão
de  Revisão,  de  12/06/2017,  Relatora  SPGR  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen,  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.

044. Processo: SRPF-AP-00210/2017-INQ Voto: 6548/2017 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Saques, supostamente
indevidos,  de  valores  de  contas  de  correntistas  da  CEF,  realizados  em  terminais  de
autoatendimento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A Agência da
CEF afirmou que as imagens não estariam mais armazenadas em razão do decurso do tempo.
Informou, ainda, que não há indícios de clonagem ou outra fraude semelhante e que os saques
foram realizados com cartão magnético em terminais eletrônicos.  Realização de investigações
complementares pela Polícia Federal.  Inexistência de suspeitos, de testemunhas ou de outros
elementos técnicos formadores de convicção. Ausência de elementos suficientes da materialidade
e autoria delitiva. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

045. Processo: SRPF-AP-00211/2017-INQ Voto: 6527/2017 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §
3º), consistentes em saques fraudulentos em desfavor da Caixa Econômica Federal. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Alega a noticiante que 1) foi vítima de assédio moral em
razão de conduta praticada pela Diretora da Secretaria de Assistência Social " SEMASC; 2) a
ocorrência  de  fraudes  no  cadastramento  de  benefícios  sociais  pagos  pela  Prefeitura  de
Santana/AP; e, 3) a ocorrência de saques indevidos em sua conta bancária. Representação de
igual  conteúdo  foi  apresentada  à  Promotoria  de  Justiça  de  Santana/AP.  O  Relatório  Policial
esclarece  que,  diante  da  falta  de  atribuição  da  Polícia  Federal  para  apurar  as  alegadas
irregularidades na Prefeitura de Santana/AP, assim como para apurar o suposto assédio moral, o
presente  inquérito  policial  restringiu-se  a  investigar  os  supostos  saques  indevidos  na  conta
bancária da representante, tendo em vista que ela é correntista da CEF. Solicitadas informações
acerca  dos  locais,  horários  e  identificação  das  máquinas  de  autoatendimento  utilizadas  para
realização dos  saques questionados,  assim como imagens dos  terminais  de autoatendimento
relativas aos saques questionados, a CEF encaminhou documentos, bem como esclareceu que
não  há  indícios  de  clonagem  de  cartão  ou  fraude  semelhante  em  relação  aos  saques
questionados. Encerramento das investigações pela Polícia Federal não tendo sido encontrado
indício da prática dos delitos em apuração, e não tendo a CEF sido lesada pelas supostas práticas
fraudulentas. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência
de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento
que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia  de
novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

046. Processo: 1.14.000.000161/2017-17 Voto: 6517/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Suposta prática de sonegação de tributos (Lei 8.137/90).
Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Oficiada para que prestasse informações,  a
Receita Federal do Brasil declarou não haver ação fiscal em andamento ou encerrada sobre os
fatos.  Esclareceu, ainda,  que, em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que uma única
empresa sob a jurisdição da 5ª Região Fiscal importou coco seco, recolhendo devidamente o
imposto de importação. Ausência de indícios de irregularidade acerca dos fatos. Materialidade
delitiva,  de  plano,  não  evidenciada.  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.

047. Processo: 1.14.000.001918/2017-81 Voto: 6443/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação Fiscal para Fins Penais noticiando possível crime contra a ordem
tributária (Lei nº 8.137/90, art. 2°, III). Contribuinte que deixou de recolher imposto de renda retido
na  fonte  sobre  os  rendimentos  do  trabalho  assalariado,  nos  anos  2009  a  2011.  Revisão  de
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta investigada ocorrida nos anos-calendário
2009/2011 " exercícios de 2010/2012. Transcurso de mais de 4 (quatro) anos desde a ocorrência
do fato. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

048. Processo: 1.14.002.000273/2016-69 Voto: 6521/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possíveis  irregularidades  na
concessão  de  benefícios  previdenciários  com  a  intermediação  de  sindicato  de  trabalhadores
rurais. Suposto crime tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). A 2ª CCR determinou o retorno dos autos para realização de diligências
acerca dos benefícios previdenciários titularizados pelas pessoas mencionadas na representação.
Atendendo  a  requisição  da  Procuradoria  da  República,  o  INSS/APS  prestou  informações  e
encaminhou a documentação  pertinente.  A instrução  demonstrou a  inexistência  de elementos
indiciários  da  materialidade  delitiva  na  concessão  de  benefícios  previdenciários  com  a
intermediação  do  sindicato  de  trabalhadores  rurais  investigado.  Em  relação  aos  benefícios
previdenciários titularizados pelas pessoas mencionadas na representação ficou demonstrado que
não houve intermediação do sindicato por se tratarem de benefícios de Amparo Social ao Idoso e
Salário-Maternidade Urbano, respectivamente. Por outro lado, o INSS concluiu que não restou
constatada irregularidade na concessão dos benefícios. Realizadas diligências os fatos narrados
não foram comprovados. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e
inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea.  Ausência  de  materialidade  delitiva.
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.

049. Processo: 1.14.004.000421/2017-14 Voto: 6546/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171,  § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após apuração administrativa conduzida pela Assessoria
de Pesquisas Estratégicas e Gerenciamento de Riscos do INSS foram constatados indícios de
irregularidade na concessão de salário-maternidade rural. Ocorre que, após, a própria autarquia
reconheceu que o benefício ora em análise foi concedido de forma regular, vez que a beneficiária
cumpriu a carência mínima e possuía, à época da concessão, qualidade de segurada. O INSS
asseverou  que,  após consulta  ao Cadastro  Nacional  de Informações Sociais  "  CNIS,  não  foi
identificado  vínculo  empregatício  ou  contribuição  previdenciária.  A  beneficiária  apresentou
Declaração  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  e  Contrato  de  Comodato  Rural  aptos  a
comprovar a filiação da beneficiária como segurada especial. Ausência de elementos mínimos da
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

050. Processo: 1.14.010.000190/2015-90 Voto: 52/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
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EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: VOTO-VISTA. NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP,
ART. 168-A). PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS RELATIVOS AOS FATOS PRATICADOS ATÉ A
COMPETÊNCIA DE 12/2012. MATERIALIDADE NÃO EVIDENCIADA, DE PLANO, QUANTO AOS
FATOS EVENTUALMENTE OCORRIDOS EM 2013.  INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA
AFERIÇÃO DOS VALORES QUE EVENTUALMENTE DEIXARAM DE SER REPASSADOS PARA
A  AUTARQUIA  PREVIDENCIÁRIA  NO  EXERCÍCIO  DE  2013.  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato autuada para apurar possível crime de apropriação indébita
previdenciária  (CP,  art.  168-A),  praticado,  em  tese,  por  prefeitura  em  relação  aos  seus
funcionários.  Noticiante  relata  que  prestou  serviços  ao  município  no  período  de  04/2009  a
12/2013, sendo que os descontos dos funcionários para o INSS não eram repassados à referida
autarquia federal. 2. O Procurador da República oficiante, com fundamento na natureza material
do delito e na ausência de constituição definitiva do crédito tributário, promoveu o arquivamento
dos procedimento. 3. Oficiada, a Receita Federal informou que o Município de Porto Seguro foi
fiscalizado até a competência de 12/2012, tendo sido os créditos tributários lavrados incluídos no
parcelamento especial da MP n° 589/2012, convertida na Lei n° 12.810/13, sendo que as parcelas
estão sendo retidas no Fundo de Participação dos Municípios " FPM. 4. Com relação aos fatos
ocorridos até a competência de 12/2012, o arquivamento é medida que se impõe, em razão do
parcelamento do débito tributário (Enunciado n° 19).  5. Com relação aos fatos eventualmente
praticados no ano de 2013, verifica-se que a materialidade delitiva não restou evidenciada, de
plano, com base nas informações prestadas pela noticiante e por aquelas levantadas no curso
das diligências preliminares realizadas (como as obtidas com o encaminhamento de ofícios à
Receita Federal e à Prefeitura municipal), não havendo elementos, por ora, sequer para aferição
dos valores  que  eventualmente  deixaram de  ser  repassados para  a  autarquia  previdenciária.
Nesses casos, a 2ª Câmara decidiu recentemente pela homologação do arquivamento (Voto n°
4813/2017, Processo n° 1.35.000.001189/2016-52, sessão n° 681, de 03/07/2017, unânime; Voto
n° 3621/2017, Processo n° 1.25.000.000588/2017-23, sessão n° 678, de 29/05/2017, unânime). 6.
Com essas considerações, voto pela integral homologação do arquivamento.

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

051. Processo: 1.15.000.001236/2017-31 Voto: 6499/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Indícios de
irregularidade  na  concessão  de  benefício  social.  Divergência  entre  as  declarações  e  os
documentos apresentados pela titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). A investigada esclareceu que apesar de ter apresentado Certidão de Casamento à época
do requerimento do benefício social, encontrava-se separada a mais de 14 anos. De acordo com
o Relatório Social emanado nos autos judiciais, em que pleiteia o restabelecimento do benefício, a
investigada mora apenas com a filha, em uma residência simples e inacabada, sobrevivendo com
o auxílio de parentes próximos, já que não possui renda. Ausência de elementos mínimos da
materialidade delitiva capazes de justificar o prosseguimento das investigações. Homologação do
arquivamento.

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

052. Processo: 1.15.000.001454/2016-95 Voto: 6465/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
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CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação do Ministério Público
Eleitoral  para  apurar  doação,  acima do limite  previsto  em lei,  à  campanha eleitoral.  Possível
violação ao disposto no art. 23, § 1º, inciso I, da Lei 9.504/97. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas  diligências,  os  fatos  narrados  não  foram  comprovados.  O
investigado apresentou as declarações de Imposto de Renda, referentes ao período das doações,
que comprovam a sua regularidade. A Receita Federal encaminhou cópias das declarações que
corroboram  as  apresentadas.  Informações  acerca  da  inexistência  de  crédito  constituído  por
débitos de imposto de renda do investigado. Ausência de elementos mínimos de materialidade
delitiva. Homologação do arquivamento.

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

053. Processo: 1.15.000.001951/2014-21 Voto: 6515/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  Instaurado  a  partir  de  manifestação  em  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão, noticiando o recebimento de intimação por e-mail deste MPF. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  O manifestante  informou que não possui  mais  o  e-mail  objeto  de
investigação do presente  procedimento  ou sequer  o  seu endereço eletrônico.  Inexistência  de
elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da
Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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: 1.15.001.000137/2017-22 Voto: 6658/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra veículo da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos " EBCT, que trasportava objetos postais. 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. 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: 1.15.002.000232/2017-16 Voto: 6648/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
noticiante relata suposta aposta em corrida de cavalos que ocorreriam em pista de motocross e
diversas  outras  irregularidades.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos
relatados de forma vaga e genérica, desacompanhados de elementos de informação capazes de
possibilitar uma investigação idônea. Ausência de elementos justificadores do prosseguimento da
persecução criminal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

056. Processo: 1.20.000.001069/2016-88 Voto: 6547/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de trabalho escravo (CP, art. 149). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposto cometimento de trabalhos forçados nos albergues mantidos
pelo município de Cuiabá/MT. Verificadas irregularidades de ordem administrativa, relacionadas a
qualidade na prestação dos serviços assistenciais pelo Município. Relatório de visita técnica que
não  identificou  elementos  mínimos  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.  Determinada  a
remessa de cópia integral dos autos para distribuição a um dos ofícios da cidadania da PR/MT.

Deliberação: Em sessão realizada 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: 1.23.000.001602/2017-81 Voto: 6804/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Suposto crime tipificado no art.  350 do Código Eleitoral.
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais. Revisão de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Nos autos de processo  de  Prestação de Contas  do
prefeito eleito no município de Santa Luzia do Pará a testemunha declarou que teria dado seu
nome para terceira pessoa para que fosse registrado na prestação de contas da campanha de
2016 do então candidato, como prestadora de serviço de panfletagem, pela importância de R$
100,00 (cem reais) por semana. O serviço foi prestado e recebido por esta terceira pessoa e fizera
isto porque a moça precisava trabalhar, mas estaria com a documentação pessoal irregular, razão
pela qual resolveu ajudá-la. As circunstâncias fáticas do caso revelam a insignificância da lesão à
legitimidade e higidez da prestação de contas relativa à arrecadação e gastos de recursos da
campanha. Conduta realizada a pedido e em benefício da terceira pessoa e não para o candidato.
Não há notícia de que tenha ocorrido outros casos semelhantes envolvendo a declarante ou o
candidato  à época.  Ausência  de prejuízo  à  fiscalização da Justiça Eleitoral.  Homologação do
arquivamento.

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

058. Processo: 1.25.008.000381/2017-89 Voto: 6549/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Investigada que
retornou às suas atividades laborativas no período 24/02/2012 a 08/04/2012 enquanto percebia
beneficio previdenciário de auxílio-doença, o que é vedado por lei. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do delito de estelionato exige-se o emprego de ardil,
artifício ou qualquer outro meio fraudulento, além do induzimento ou manutenção da vítima em
erro  e  a  obtenção  de  vantagem  econômica  indevida.  No  caso  em  tela,  a  investigada  não
empregou meio apto a induzir em erro o INSS, tanto que os fatos foram descobertos pelo próprio
INSS pela simples conferência das informações constantes em seus cadastros. Diferentemente do
que se faria caso houvesse vontade dirigida ao recebimento do benefício de forma fraudulenta, a
atividade laborativa exercida no interregno supramencionado foi formalizada e foram registradas
nos sistemas da previdência social os recolhimentos das contribuições relativas àquele período.
Além disso, verifica-se que o período do recebimento indevido totalizou apenas 44 (quarenta e
quatro) dias e a retenção total da importância devida ao INSS, no valor de R$ 1.449,48, já foi
autorizada pela investigada, que, também, declarou não ter agido de má-fé.  Homologação do
arquivamento.

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

059. Processo: 1.25.011.000213/2017-34 - Eletrônico Voto: 6594/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir da remessa, pela Agência Nacional de Aviação Civil " ANAC.
Suposto crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo (CP, art. 261). Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Verificadas irregularidades na  prestação  de  serviços
aeroagrícola em propriedades rurais. Embora não haja necessidade de resultado naturalístico, o
referido tipo penal exige para sua configuração a presença do elemento subjetivo, ou seja, do
propósito  de  gerar  risco  a  terceiros.  Atipicidade  da  conduta  narrada.  Homologação  do
arquivamento.

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

060. Processo: 1.25.013.000062/2017-02 Voto: 6551/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JACAREZINHO-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Ausência
de  repasse  ao  INSS,  no  prazo  legal,  das  contribuições  descontadas dos  servidores  públicos
municipais, no período de agosto/2016 a dezembro/2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Informações de que existe parcelamento dos referidos débitos junto à Procuradoria da
Fazenda  Nacional,  tendo  em  vista  a  adesão  do  Município  ao  Programa  de  Regularização
Tributária de que trata a MP n° 766/2017. Aplicação do Enunciado nº 19 desta 2ª CCR. 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.

061. Processo: 1.26.000.001642/2017-11 - Eletrônico Voto: 6523/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Depoimento de testemunha da reclamada que apresentou algumas divergências no tocante a
horários  e  a  procedimentos  da  própria  empresa reclamada.  Revisão  de  arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Depoimento  prestado  que  foi  integralmente  desconsiderado  pelo  Juiz  do
Trabalho. Sentença fundada em outros elementos de prova existentes nos autos. Ausência de
potencialidade lesiva nas declarações. Não configuração de crime. Precedentes da 2ª CCR/MPF:
Processo nº 1.23.000.003602/2016-34, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016, Relator SPGR
José Adonis Callou de Araújo Sá, unânime; Processo nº 1.29.000.001385/2017-13, 680ª Sessão
de Revisão, de 12/06/2017, Relator SPGR Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e
Processo nº 1.34.043.000242/2017-10, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relatora SPGR
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, 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.

062. Processo: 1.27.000.001431/2017-41 Voto: 6516/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual
o interessado pede a atuação do MPF para apurar suposto crime de falso testemunho (CP, art.
342) e cerceamento de defesa em ação trabalhista que figura na condição de reclamado. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Evidente inconformismo do noticiante com o desfecho
do  processo  na  seara  trabalhista.  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.

063. Processo: 1.27.000.001695/2017-02 Voto: 6649/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por professor da Universidade Federal do Piauí " UFPI,
em que requer a inclusão de três universitários no Programa de Proteção à Testemunha. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). O pedido é feito pelo referido professor (autor de ação
penal privada) e não pelas possíveis testemunhas, sendo, portanto, parte ilegítima e destituída de
interesse jurídico para formular o pedido de proteção especial às pessoas indicadas. Ademais, tal
pleito de preservação da identidade, imagem e dados pessoais poderá ser feito pelas próprias
testemunhas diretamente ao juízo competente para instruir a ação penal privada ajuizada pelo
noticiante, nos termos do artigo 5.º, inciso IV, da Lei n.º 9.807/99. Injustificável prosseguimento do
presente 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.

064. Processo: 1.29.000.000908/2017-04 Voto: 6647/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), praticado por
advogado que teria atuado como procurador em audiência trabalhista ao tempo em que recebia o
benefício previdenciário de auxílio-doença. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Fato  que  se  deu  de  maneira  isolada,  excepcional  e  devidamente  justificada  nos  autos
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documentalmente, em razão de sua esposa, que também é advogada, encontrar-se incapacitada
para comparecer a audiência por problemas de saúde. Ressalta-se que, segundo informações do
próprio investigado, não houve pagamento pelos serviços prestados como advogado. Ausência de
dolo. Inexistência de elementos que indiquem que o investigado tenha empregado meio apto a
induzir em erro o INSS ou percebido qualquer valor.  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.

065. Processo: 1.29.000.002477/2017-11 Voto: 6514/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima relatando que usuário de perfil na
rede social Facebook teria feito o seguinte comentário em publicação feita na página com cunho
racista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Assessoria de Pesquisa e Análise da
PR/RS tentou identificar o autor do comentário, porém não obteve êxito. Inexistência de elementos
suficientes  da  autoria  delitiva.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente
exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n°
26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

066. Processo: 1.29.002.000106/2017-76 Voto: 6646/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de redução a condição análoga à de escravo
(CP, art. 149). Notícia registrada no Disque Direitos Humanos, relatando a existência de grupo
indígena em situação irregular laborando em colheita de fazenda situada no Município de São
Francisco  de  Paula/RS.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas
diligências, em fiscalização o MTE apurou a ocorrência de algumas irregularidades trabalhistas,
autuando os  responsáveis.  Contudo,  não foi  encontrado  nenhum trabalhador  em situação  de
trabalhos  forçados,  jornada  exaustiva,  condições  degradantes  ou  restrições  a  liberdade  de
locomoção. Informações obtidas posteriormente com um empregado confirmam que houve uma
turma de aproximadamente 20 indígenas que teriam vindo de outra localidade, mas participaram
apenas da primeira parte da colheita. Ausência de elementos mínimos da materialidade delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

067. Processo: 1.29.002.000124/2017-58 Voto: 6800/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  a  partir  de  sentença  prolatada  em  autos  de
Reclamação Trabalhista,  para apuração dos crimes tipificados nos artigos 297, § 4º, e 337-A,
ambos do Código Penal, consistentes na omissão de contrato de trabalho em CTPS e sonegação
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de contribuições previdenciárias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Quanto à
omissão de anotação em CTPS, o caso é de absorção do crime do art. 297, § 4º, pelo crime do
art. 337-A, ambos do Código Penal, já que a conduta omissiva foi meio para a consumação da
sonegação da contribuição previdenciária. Essa posição, inclusive, encontra-se em harmonia com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 386863, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
18/06/2015; Aresp 012926, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 13/08/2014; Resp 1323867, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, 06/05/2013; EREsp 1154361/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção,
Dje 06/03/2014; HC 114.051/SP, Rel.  Min.  Jorge Mussi,  5ª Turma, DJe 25/04/2011).  Em caso
análogo (Processo nº 1.25.000.000894/2013-36), o Conselho Institucional do MPF, reformando
decisão proferida pela 2ª CCR, entendeu pela absorção do crime previsto no art. 297, § 4º, do
Código Penal pelo crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 2) Crime
de sonegação de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).  Conforme certidão  de cálculos
encaminhada pelo Juízo Trabalhista,  o valor atualizado dos créditos tributários não recolhidos
totaliza um montante de R$ 2.759,72, não havendo notícia de habitualidade delitiva por parte do
investigado. 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: AgRg
no REsp 1525154/PR, Quinta Turma, DJe 21/09/2015; AgRg no REsp 1318828/SC, Sexta Turma,
DJe 16/11/2015. 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.

068. Processo: 1.29.002.000321/2009-67 Voto: 6510/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal  instaurado para apurar suposta prática de sonegação de
tributos (Lei  8.137/90).  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  I)  Os Procedimentos
Administrativos Fiscais n. 11020.003571/2008-40, 11020.003664/2008-74 e 11020.003572/2008-
94  aguardam  o  julgamento,  pelo  Conselho  Administrativo  de  Recursos  Fiscais  "  CARF  dos
recursos  interpostos  pela  contribuinte  e  II)  os  Processos  Administrativos  Fiscais  n.
11020.003453/2008-31,  11020.003454/2008-86  e  11020.003570/2008-03  referem-se  a  créditos
constituídos  por  descumprimento  de obrigação  tributária  acessória,  cuja  falta  de recolhimento
carece de tipicidade. Esclarecimentos solicitados pela 2ª CCR/MPF devidamente prestados pela
Procuradora  da  República  oficiante:  "Nos  casos  em  que  o  descumprimento  da  obrigação
acessória ensejou sonegação de contribuições, a Delegacia da Receita Federal  do Brasil,  em
Caxias do Sul, lavrou dois autos de infração: um para o descumprimento da obrigação acessória,
com aplicação de multa; e outro, para a sonegação da contribuição, com a consolidação do débito
fiscal,  acrescido  de  multas  e  juros."  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.

069. Processo: 1.29.024.000042/2017-55 Voto: 6496/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PALM. DAS MISSÕES

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  a  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º),
mediante falsificação de assinatura em cheque de correntista da Caixa Econômica Federal, no
valor de R$ 355,00.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62, IV).  Ausência de elementos
suficientes  da  autoria  delitiva  pela  inexistência  de  suspeitos,  de  testemunha  ou  de  outros
elementos técnicos formadores de convicção. Inexistência de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
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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.

070. Processo: 1.33.000.001498/2017-88 Voto: 6500/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155, § 4º, I) cometido contra Agência do Ministério do
Trabalho, com a destruição ou rompimento de obstáculo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Embora  demonstrada  a  materialidade,  não  há  elementos  suficientes  da  autoria
delitiva. Inexistência de suspeitos, de testemunha ou de outros elementos técnicos formadores de
convicção.  Local  do  crime  não  preservado.  Exame  pericial  não  realizado.  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.

071. Processo: 1.34.004.001392/2016-26 Voto: 6763/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime  de  exploração  clandestina  de  atividade  de  telecomunicações  ou  espectro  de
radiofrequência. Lei nº 9.472/97, art. 183. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Agentes de fiscalização não obtiveram sucesso em interromper a atividade ilegal e executar a
consequente apreensão dos equipamentos usados irregularmente. Em razão da impossibilidade
relatada, a ANATEL expediu ofício à Polícia Federal,  solicitando a expedição do Mandado de
Busca e Apreensão, para que sejam capturados os instrumentos utilizados na atividade ilegal e,
consequentemente, sanado o transtorno. Medidas administrativas e judiciais que já estão sendo
adotadas. Injustificável prosseguimento do presente 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.

072. Processo: 1.34.012.000262/2017-58 Voto: 6611/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa relatando diversos fatos desprovidos de nexo. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Representações  cadastradas  no  MPF  em  2014,
formuladas pela  representante,  arquivadas por  não existirem indícios  probatórios  do alegado.
Cerca de 20 (vinte) outras representações conexas aos fatos narrados nas representações já
arquivadas. A representante não trouxe aos autos qualquer prova nova ou indícios da existência
de ilícito, faltando clareza e materialidade mínimas que justifiquem a instauração de procedimento
investigatório. Alegações genéricas que não apontam 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
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Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

073. Processo: 1.34.043.000268/2017-68 Voto: 6569/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, em que é narrada
suposta irregularidade em programa televisivo, que continua sendo apresentado mesmo tendo
sido "proibido" pelo Ministério Público. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não
verificação de fato eventualmente delituoso. Matéria de interesse da Tutela Coletiva. Existência de
procedimento na área cível, sob o n° 1.34.001.000061/2017-80, que versa sobre o mesmo 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

074. Processo: 1.36.002.000151/2017-96 Voto: 6664/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GURUPI-TO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instruída  com documentação  encaminhada pela  3°  Vara  Cível  de  Gurupi  da
Justiça  Estadual  dando  conta  de  possíveis  irregularidades  cometidas  por  estrangeiro,  de
nacionalidade japonesa, consistente na aquisição de imóvel, em 24/12/1989, mediante contrato
particular de compra e venda, sem a devida observância da Lei n° 5.709/71, no município de
Dueré/TO. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos
narrados não foram comprovados. Averbação do contrato de compra e venda ocorrida perante o
Cartório de Registro de Imóveis apenas em 08/06/2016, mediante Carta de Sentença e após a
naturalização brasileira do comprador e Certificado de Naturalização. Ausência de elementos ou
indícios  do  cometimento  de  crimes  pelo  investigado  ou  pelo  tabelião/oficial  de  registros,
responsável pela lavratura das averbações. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

075. Processo: 1.15.000.000097/2017-29 Voto: 6541/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possível crime de tráfico de armas e lavagem de capitais,
após flagrante de Carteira Nacional de Habilitação " CNH falsa. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). 1) Em relação ao crime de uso de documento falso, conduta tipificada pelo art.
304 do CP, o crime foi investigado e comprovado em inquérito policial específico, não havendo
razões para o prosseguimento das investigações neste feito. 2) No tocante aos possíveis crimes
de tráfico de armas e lavagem de capitais, não é possível concluir pela existência de indícios de
crime. Para que seja configurada a conduta de tráfico de armas, o mínimo necessário seria que
fosse encontrado junto aos bens do investigado alguma arma ou qualquer outro vestígio sobre a
posse e aquisição de artefatos dessa natureza, o que não foi declarado nos autos da presente
notícia de fato. Além disso, a perícia realizada no veículo apreendido constatou que não havia
indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo, assim como não foram encontradas
alterações na estrutura, nem compartimentos secretos. Nenhuma irregularidade foi encontrada no
relógio,  de  origem  suíça,  avaliado  em  aproximadamente  R$  4.000,00.  Não  há  indícios  de
materialidade  do referido crime.  No que concerne ao possível  crime de lavagem de capitais,
segundo o art. 1º da Lei nº 9.613/98, considera-se crime a conduta de ocultar ou dissimular a
natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  ou  propriedade de  bens,  direitos  ou
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valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Entretanto, o uso do veículo e
relógio  apreendidos  não  demonstra  elementos  suficientes  para  configurar  a  dissimulação  de
valores provenientes de infração 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.

076. Processo: 1.15.000.003290/2016-31 Voto: 6567/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime pornografia infantil tipificado no art. 241-A, da Lei nº 8.069 (ECA).
O noticiante informa a suposta existência de vídeos e imagens de sua filha, sem roupas, que
estariam sendo divulgadas na internet e que sua esposa e filha estariam recebendo ameaças.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não
foram comprovados. Inquirido, o noticiante informou que apenas ouviu falar dos fatos, mas que
não citaria nomes por medo de possíveis ameaças. Ademais, afirmou que ninguém nunca disse a
sua filha que havia visto imagens desta nua e que sua esposa discorda da existência do crime.
Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha
investigatória potencialmente idônea. Ausência de materialidade delitiva. Aplicação da Orientação
n° 26/2016 da 2ª  CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

077. Processo: 1.16.000.002216/2017-41 Voto: 6566/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  noticiando
suposto crime de  racismo (Lei  7.716/89,  art.  20).  Divulgação,  em rede social,  de mensagem
ofensiva aos negros. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de indícios
de internacionalidade da conduta. Aplicação do Enunciado n° 50 desta 2ª CCR. Tese n° 162 do
Informativo de Teses Jurídicas do MPF, Gabinete do PGR. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Recebimento  do  arquivamento  como  declínio  de  atribuições.  Homologação  do  declínio  ao
Ministério Público do Distrito Federal.

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

078. Processo: 1.29.000.001848/2017-39 Voto: 46/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAPÃO DA CANOA-RS

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

Ementa: VOTO-VISTA. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE RACISMO (LEI Nº 7.716/1989, ART. 20,
§ 2º). TROCA DE OFENSAS ENTRE TORCEDORES DE TIMES DE FUTEBOL. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO  QUE  SE  RECEBE  COMO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  AUSÊNCIA DE
PROVAS DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO DE RACISMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
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FEDERAL  NO  FEITO.  RECONHECIMENTO  DA  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL. 1. Notícia de Fato autuada a partir de representação sigilosa apresentada na Sala de
Atendimento ao Cidadão, comunicando a existência de um vídeo na internet em que haveria no
título,  em comentário e no próprio conteúdo do vídeo, insultos de cunho racista.  Por diversas
vezes daria para escutar os torcedores gritando "chupa, macaco". 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do procedimento por considerar que o caso não se adéqua ao
disposto no art. 140, §3°, do CP, uma vez que a conduta não visou injuriar alguém em específico,
mas se refere a tratamento dispensado ao time rival, de forma generalizada. Também entendeu
não ter ocorrido o crime do art. 20 da Lei n° 7.716/89 por não se extrair exatamente o dolo de
segregar indivíduos em razão da cor ou raça, elemento subjetivo essencial à configuração do
crime de racismo, mas sim tentativas de ofender torcedores de times adversários com "animus
jocandi". 3. Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições, por não se
vislumbrar  no  caso  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal,  ante  a  ausência  de  provas
concretas da transnacionalidade da conduta examinada. 4.  Embora a prática de racismo seja
prevista em tratado internacional ratificado pelo Brasil, tal fato não é, por si só, suficiente para a
determinação de competência da Justiça Federal. Isso porque é necessária, também, a existência
de prova de execução ou consumação do delito no exterior, ou vice-versa " ou seja, que haja
transnacionalidade  da  conduta,  nos  termos  do  art.  109,  inc.  V,  da  Constituição  Federal.
Precedente STF (ACO 1780/SC, Min Luiz Fux, Dj 16/04/2013) 5. No particular, pode-se visualizar
que as ofensas (publicações de conteúdos com provocações entre times rivais), não produziram
qualquer efeito no exterior, restringindo-se, tão somente, ao território brasileiro, pelo que ausentes
estão os indícios de transnacionalidade no delito de racismo e, por consequência, de interesse
federal  no  feito.  6.  Tese  162  do  Informativo  de  Teses  Jurídicas  do  MPF,  Gabinete  do  PGR;
Precedentes da 2ª CCR (Procedimento MPF nº 1.00.000.007971/2017-81, Voto nº 5218/2017; IPL
nº 0006979-34.2015.4.03.6110, Voto nº 722/2016) e do STJ (AgRg nos EDcl no CC 120559 DF
2011/0310940-9, Rel. Min. JORGE MUSSI, julgamento em 11/12/2013, TERCEIRA SEÇÃO). 7.
Recebimento da promoção de arquivamento como declínio  de atribuições,  para reconhecer  a
atribuição do Ministério Público Estadual para apurar os fatos.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pelo recebimento da promoção
de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto
proferido  pela  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen.  Restou  vencido  o  relator,  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. Participou da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

079. Processo: 1.30.002.000229/2014-43 Voto: 6564/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira,
remetido  pelo  Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras  (COAF),  noticiando
movimentações  financeiras  atípicas  de  empresa  privada  com o  setor  público.  Consta  que  a
empresa  investigada,  constituída  em  21/07/2008,  com  capital  social  de  R$  820.000,00,
movimentou entre 01/08/2012 e 31/08/2013 o montante de R$ 15.765.839,00. Contrato firmado
com o Instituto Federal Fluminense " IFF e outros com a Prefeitura de São João da Barra/RJ.
Detectadas transferências realizadas em favor de funcionários públicos, de valores expressivos e
sem motivo plausível. Realizadas diversas diligências: pesquisa na ASSPA, com relação a todas
as pessoas físicas e jurídicas constantes no RIF, expedição de ofícios ao IFF, ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Ministério das Cidades, ao Ministério dos Esportes, ao
Ministério do Turismo, à Fundação Nacional de Saúde, ao Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, e solicitadas informações bancárias ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica
Federal. 1) Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Da análise da documentação
apresentada pelo IFF não se verificam indícios do cometimento de crimes envolvendo aquela
instituição. Providências administrativas foram implementadas em virtude da não execução total
do objeto contratado (contrato nº 19/2010) à empresa, em virtude da não finalização dos serviços
pactuados.  Tanto  é  assim,  que  foi  aplicada  à  referida  empresa  a  sanção  administrativa  de
suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. Ausência de elementos mínimos da materialidade
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delitiva. Homologação do arquivamento. 2) Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da  2ª  CCR).  Fortes  indícios  de  que  a  empresa  investigada  tem  relações  espúrias  com  a
administração municipal de São João da Barra/RJ e com servidores públicos das administrações
municipal e 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
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.

080. Processo: 1.30.014.000079/2017-81 Voto: 6556/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANGRA DOS REIS-RJ

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime contra  a  honra praticado entre  particulares por  meio da rede
mundial  de  computadores.  Promoção  de  arquivamento  que  se  recebe  como  Declínio  de
Atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Aplicação do Enunciado de nº 50 da 2ª CCR/MPF: O fato
de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores não atrai, somente por este
motivo,  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Inexistência  de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Carência de atribuição do Parquet Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Não homologação da Suspensão Condicional do Processo

081. Processo: 1.00.000.013994/2015-63 Voto: 50/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
UMUARAMA-PR

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

Ementa: VOTO-VISTA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRIME PREVISTO NO ART. 334 DO CP.
APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.  SÚMULA  696  DO  STF.  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  PREVISTOS  NA  LEGISLAÇÃO.  INSISTÊNCIA  NA  NEGATIVA  DE
OFERECIMENTO DA PROPOSTA. 1. Denúncia oferecida pelo MPF contra dois investigados pela
prática  dos  crimes  previstos  nos  arts.  334,  caput  (redação  anterior  à  conferida  pela  Lei  n°
13.008/2014),  c/c  288,  ambos do CP,  e  art.  183 da Lei  nº  9.472/97.  2.  Em primeiro  grau de
jurisdição, após a condenação dos réus pelo cometimento do crime de contrabando (CP, art. 334 "
redação anterior à conferida pela Lei n° 13.008/2014), o membro do MPF atuante entendeu por
não  oferecer  proposta  de  suspensão  condicional  do  processo,  pois  as  circunstâncias  fáticas
indicavam que os acusados pertenciam a grupo organizado criminal.  Por outro lado, conforme
informação dos autos, a Procuradoria Regional da República reputou cabível, em tese, o benefício
previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95. 3. O TRF4, considerando possível divergência entre os
órgãos do MPF de primeira e segunda instâncias no tocante à possibilidade de oferecimento de
proposta de suspensão condicional do processo, decidiu formular questão de ordem e solvê-la no
sentido de determinar a remessa dos autos a esta 2CCR, com fulcro no art. 28 do CPP. 4. Em sua
primeira deliberação, esta Câmara entendeu que a fundamentação utilizada pelo Procurador da
República atuante junto ao primeiro grau não se alia com as circunstâncias fáticas, visto que,
conforme informado pelo TRF4, os réus foram absolvidos do crime de quadrilha que lhes era
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imputado (CP,  art.  288),  preenchendo,  assim,  o  requisito  objetivo  para obtenção do benefício
processual  previsto  no  art.  89  da  Lei  nº  9.099/95.  5.  O  Procurador  da  República  designado
formulou pedido de reconsideração, insistindo na impossibilidade de oferta do aludido benefícios
aos  acusados,  aduzindo  que  os  denunciados  não  se  enquadram  nos  requisitos  legalmente
exigidos. 6. 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: I) pena mínima
cominada ao crime igual ou inferior a 01 (um) ano; II) inexistência de processo em curso; III)
inexistência de condenação anterior por crime; IV) que o condenado não seja reincidente em
crime doloso; e, por fim, d) requisito de ordem subjetiva: V) a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a
concessão do benefício. 7. No caso dos autos, como bem ressaltou o Procurador da República, I)
o denunciado A.J.G responde pelos crimes tipificados no art. 334, § 1º, "b", do CP, combinado
com o art. 3.º do Decreto-Lei nº 399/1968, e no art. 288, caput, do CP, em outra Ação Penal em
curso na 1ª VF de Umuarama/PR, condenado em primeiro grau à pena privativa de liberdade de
três anos de reclusão; II) o denunciado J.C.B. possui contra si investigação em curso na Vara
Criminal de Alto Piquiri/PR, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Ainda,  foi  beneficiado  com  transação  penal  em  processo  no  Juizado  Especial  Criminal  de
Faxinal/PR, em 10/05/2015 . 8. O não preenchimento de requisito de admissibilidade impede o
oferecimento  da  benesse  pelo  Ministério  Público  Federal.  Precedente  do  STJ:  (STJ -  Quinta
Turma,  RESP 200802194638,  Jorge Mussi,  DJE :  30/11/2009)  9.  Conhecimento da remessa,
acolhendo  o  pedido  de  reconsideração.  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  insistência  na
negativa da proposta de suspensão condicional do processo e prosseguimento da ação penal,
nos termos do voto-vista n° 50/2017 proferido pela Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. O
relator  do processo,  Dr.  Franklin  Rodrigues  da Costa,  retificou  oralmente  o  voto  proferido na
Sessão 678, acompanhando, assim, a divergência.  Participou da votação Dr.  Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

082. Processo: JFRJ/VTR-0500170-
72.2016.4.02.5104-INQ

Voto: 6719/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DE
VOLTA REDONDA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171).
Fundação que teria oferecido e ministrado cursos de nível superior até o ano de 2012 sem possuir
o devido credenciamento junto ao Sistema Federal de Ensino do Ministério da Educação. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Após diligências, constatou-se que a
fundação investigada não ministrava cursos de nível superior, mas tão somente cursos técnicos
na área da enfermagem. Contudo a prática em tela não acarreta lesão direta a bens, serviços ou
interesse direto da União ou de suas entidades, restando ausente elemento de informação capaz
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.

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

Voto: 6563/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
UBERLÂNDIA/MG

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  obtenção  de  financiamento  fraudulento  para  aquisição  de  veículo
automotor. Declínio de competência promovido pelo MPE ao argumento de que praticado o delito
previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª
CCR). Os crimes definidos na Lei nº 7.492/86 objetivam a proteção da higidez e integridade do
sistema  financeiro,  considerados  os  objetivos  expressos  no  artigo  192  da  CF  (promover  o
desenvolvimento  equilibrado  do  País  e  a  servir  aos  interesses  da  coletividade),  não
imediatamente  o  patrimônio  particular  de alguma instituição  financeira  dele  integrante.  O tipo
penal  do artigo 19 da Lei  n.  7492/86,  consiste  em obter,  mediante  fraude,  financiamento em
instituição  financeira.  Não há distinção  normativa  quanto  ao  meio  fraudulento  empregado,  se
relativo à identidade, qualificação do tomador, dados e condições exigidos ou na utilização final
dos recursos em desacordo com os objetivos a que estavam vinculados. Há tipo penal específico
para a utilização em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, dos recursos provenientes
de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para
repassá-lo  (art.  20).  Não  há  relevância  na  distinção  quanto  à  fraude  na  finalidade  do
financiamento ou na identidade ou qualificação do tomador.  Essa distinção,  além de não ser
compatível  com a descrição  do  tipo  penal  em referência,  não  parece  ter  importância  para  a
finalidade de proteção  do bem jurídico,  a  integridade do  sistema financeiro.  A documentação
relativa ao negócio que ensejou a presente investigação indica a contratação de operação de
crédito com garantia de alienação fiduciária. Embora a documentação contratual indique o veículo
a  ser  adquirido,  com  a  caracterização  especifica,  esse  direcionamento  tem  a  finalidade  de
destacar o bem que servirá de garantia do credito concedido diretamente ao consumidor, sem que
isso  possa  configurar  financiamento  propriamente.  Os  precedentes  do  STJ  acerca  da
competência da Justiça Federal para do crime do art. 19 da Lei 7.492/86, quando os recursos
obtidos  mediante  fraude  perante  instituição  financeira  possuírem  destinação  específica,  não
analisam as características da contratação, mas apenas a ocorrência do delito em tese. Adequada
a  análise  do  tema  em  precedentes  do  TRF2  e  TRF3,  que  consideram  essencialmente  as
peculiaridades do contrato de crédito direto ao consumidor, de modo a afastar a caracterização de
financiamento,  ainda  que  haja  a  indicação  do  bem  que  se  pretende  adquirir  (HC-
00142116820084020000,  ABEL  GOMES,  TRF2;  RSE  00115220320114036181,
DESEMBARGADOR  FEDERAL  PAULO  FONTES,  TRF3  -  QUINTA  TURMA,  e-DJF3).  Não
caracterização  do  delito  do  art.  19  da  Lei  nº  7.492/86  no  caso  dos  autos,  relativo  a  fraude
verificada em operação de credito direto ao consumidor. A situação posta nos autos caracteriza,
em  tese,  o  delito  do  artigo  171  do  CP.  Precedente  desta  2ª  CCR:  PCA-PGR  "
1.00.000.008428/2017-00,  683ª  Sessão Ordinária,  de 31/07/2017.  Configuração de 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. Sr. Procurador-Geral da República.

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

084. Processo: PRM-JND-3403.2013.000227-3-INQ Voto: 6626/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  irregularidades  supostamente  cometidas  por
administradores de empresa de engenharia e construção, que teriam, no ano de 2005, alienado
imóveis incluídos em termo de arrolamento de bens e direitos constante de ação de execução
fiscal.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33  "  2ª  CCR).  A partir  da  oitiva  do
administrador judicial  da empresa foi  possível  verificar  que a conduta em questão teve como
escopo frustrar a satisfação de créditos de uma pluralidade de credores e não apenas da Fazenda
Nacional. Fatos que se amoldam, a princípio, aos tipos penais previstos nos arts. 168, 172 e 173
da Lei nº 11.101/05. Circunstâncias fáticas que apontam infração penal em prejuízo direto ao juízo
falimentar e ao universo de credores. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar,
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até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação
do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

085. Processo: DPF-NVI/MS-0239/2015-INQ Voto: 6585/2017 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE NAVIRAÍ/MS

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para apurar  suposta ocorrência  do crime de sequestro  e  carcere
privado por parte de indígenas que adentraram uma fazenda localizada em Iguatemi/MS, privando
a liberdade de um grupo de trabalhadores no local. CP, art. 148. Promoção de arquivamento com
base na ausência de dolo. Discordância do Juízo Federal de Naviraí/MS. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Manutenção de funcionários da fazenda em um barracão por
cerca de quatro horas, não havendo nos autos, entretanto, elementos indicativos do ânimo de
praticar  algum  delito,  muito  menos  o  de  sequestrar  ou  privar  pessoas  de  sua  liberdade.
Impossibilidade  de  se  afirmar  que  o  único  indivíduo  identificado  agiu  dolosamente,  pois,  na
percepção dos indígenas, não havia outro meio de se garantir êxito na retomada, bem como havia
o temor de reações violentas e imediatas, o que, de fato, ocorreu. Vítimas liberadas pouco depois
do movimento de retomada, sem a intervenção de qualquer órgão estatal. Conduta praticada em
um contexto no qual os envolvidos agiram sem a potencial consciência da ilicitude, incorrendo, no
dizer  do  Procurador  da  República  oficiante,  em  "erro  de  compreensão  culturalmente
condicionado". 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.

086. Processo: JF-AND-0000575-46.2016.4.03.6137-
PIMP

Voto: 6675/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  37ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
ANDRADINA/SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime descrito no art. 289, § 1º, do CP.
Investigado que, utilizando-se de uma cédula  de R$ 50,00 falsa,  tentou efetuar a compra de
bebidas em um estabelecimento comercial situado no município de Castilho/SP. MPF: declínio de
competência  por  entender  que  se  trata,  no  caso  concreto,  de  utilização  de  papel-moeda
grosseiramente falsificado, o que, em tese, configura crime de estelionato, de competência da
Justiça Estadual. Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de Andradina/SP. Aplicação do art. 28
do CPP. Existência de laudo pericial atestando a falsidade da cédula apreendida, bem como a má
qualidade do papel-moeda, a ausência do fio de segurança, do quebra-cabeça, do alto-relevo e da
marca d'água,  falta  de textura do papel,  dos desenhos na faixa holográfica e dos elementos
fluorescentes. Contrafação grosseira, constatável à primeira vista, não tendo, portanto, aptidão
para iludir o homem com discernimento mediano. Hipótese de estelionato tentado. Incidência da
Súmula nº 73 do STJ. Competência da Justiça Estadual. Insistência de declínio de atribuições.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  insistência  no
declínio 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.

087. Processo: JF/CE-0001021-86.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 6665/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de suposta prática do crime de desobediência por
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parte de funcionário de instituição bancária privada, que não teria atendida ordem do Juízo da 17ª
Vara  Federal  da Seção Judiciária  do Ceará  para  apresentar  documentos  a  serem periciados
relativos  a  transações financeiras  específicas.  CP,  art.  330.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Verificação  de  que,  embora  a  destempo,  foi  apresentada  ao  juízo  a
documentação exigida. Informação de que parte da documentação requisitada não foi encontrada
nos  bancos  de  dados  da  referida  instituição  devido  ao  longo  tempo  transcorrido  desde  a
efetivação  das  transações  investigadas.  Ausência  de  intenção  deliberada  de  não  cumprir  a
determinação legal. Dolo não evidenciado. Falta de justa causa para prosseguir na persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

088. Processo: JF/CE-0001023-56.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 6582/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  ocorrência  do  crime  descrito  no  art.  311  do  CP.
Investigado que teria comprado uma motocicleta aprendida nos autos do IPL nº 1605/2014, com
chassi adulterado e CRLV falso. Promoção de arquivamento com base na ausência de indícios de
autoria. Discordância do Juízo da 11ª Vara Federal do Ceará. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art.
62,  IV,  da  LC  nº  75/93.  Em  que  pese  a  realização  de  diversas  diligências,  não  restaram
evidenciados elementos concretos indicativos da responsabilidade pela adulteração do chassi e
falsificação  do  CRLV da  motocicleta  apreendida,  de maneira  que,  prosseguir  nas  apurações,
segundo  o  Procurador  oficiante,  somente  acarretaria  prejuízos  ao  erário,  demandando  a
designação  de  policiais  que  poderiam  atuar  em  outros  apuratórios  que  justificassem  a
necessidade de investigação. Notícia de que o investigado foi inocentado da acusação de uso de
documento falso nos autos da ação penal oriunda do referido IPL. Carência 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.

089. Processo: JF/CE-0003560-30.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 6437/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  com  o  fim  de  apurar  possível  crime  de  desacato,  ocorrido  em
23/01/2013, contra oficiala de justiça do TRT da 7ª Região. CP, art. 331. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Pena máxima abstratamente cominada de 2 (dois) anos de detenção.
Prescrição  da pretensão punitiva.  CP,  art.  109,  V.  Extinção da punibilidade.  Homologação do
arquivamento.

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

090. Processo: JF/CE-0011301-63.2010.4.05.8100-
INQ

Voto: 6779/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de suposta utilização de empresas para lavagem
de  dinheiro  oriundo  do  tráfico  internacional  de  drogas.  Lei  nº  9.613/98,  art.  1º.  Revisão  de
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Exame prévio das contas bancárias das empresas
investigadas,  bem como dos  supostos  destinatários  finais  dos  valores  provenientes  do ilícito.
Representação ofertada pela quebra dos sigilos bancário e fiscal das pessoas físicas e jurídicas
investigadas. Existência de laudo de perícia criminal contábil-financeira, constatando não haver
situação de incompatibilidade com os dados encaminhados pela Receita Federal. Informação de
que uma das empresas utilizadas para o branqueamento não apresentou sequer movimentação
financeira durante o período investigado. Carência de indícios mínimos 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.

091. Processo: JF/ES-0500189-87.2016.4.02.5004-
INQ

Voto: 6586/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes descritos nos arts. 1º, I, da Lei
nº 8.137/90 e 337-A do CP por representantes legais de empresa estabelecida no município de
Linhares/ES.  Promoção  de  arquivamento  com  base  na  inclusão  dos  débitos  tributários  em
programa de parcelamento. Discordância do Juízo Federal de Linhares/ES. Aplicação do art. 28
do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. O Enunciado nº 19 desta 2ª CCR foi reformulado na 89ª
Sessão de Coordenação, de 10/11/2014, passando a vigorar com a seguinte redação: "Suspensa
a pretensão punitiva dos crimes tributários, por força do parcelamento do débito,  os autos de
investigação  correspondente  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".
Arquivamento que, em tal caso, não gera coisa julgada, podendo a investigação ser reaberta em
decorrência da notícia da eventual exclusão da pessoa jurídica do programa de parcelamento.
CPP, art. 18. 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.

092. Processo: JF/MOC-0004418-
45.2017.4.01.3807-NOTCRI

Voto: 6487/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de documentação oriunda da 3ª Vara do Trabalho de Montes
Claros/MG, consistente em sentença proferida em autos de reclamatória trabalhista, na qual foi
reconhecido que a reclamada realizava pagamentos ao reclamante de valores extrafolha. Possível
crime previsto no art. 337-A do CP. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Crime
de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de
acordo com a Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. Sentença que não constituiu
o crédito tributário. Ausência de justa causa para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR:
Procedimento nº 1.30.001.002109/2017-33,  Voto nº 5707/2017, Sessão nº 684, 14/08/2017. O
Procurador  da  República  oficiante  expediu  ofício  ao  órgão  fazendário  noticiando  os  fatos  e
solicitando as providências cabíveis. Homologação do arquivamento.

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

093. Processo: JF-PT-0000474-56.2016.4.05.8205-
INQ

Voto: 6557/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  EM
PATOS/PB

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar autoria e materialidade do crime previsto no art. 157, § 2º,
I e II, do CP, ocorrido em 01/08/2016, por volta das 14h, na agência dos Correios do município de
Manaíra/PB. Na ocasião, dois agentes não identificados teriam rendido o atendente e o vigilante
da empresa pública,  tomando-lhe arma, contudo, não levaram nenhum numerário da agência.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Imagens das câmeras de segurança do
local que não possibilitaram a identificação dos agentes envolvidos. Inexistência de suspeitos que
possam ser submetidos ao reconhecimento de fisionomia pelas testemunhas do fato. 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.

094. Processo: JF-SOR-0004629-05.2017.4.03.6110-
INQ

Voto: 6583/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. CP, ART. 334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV.  ORIENTAÇÃO  Nº  25/2016.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  APREENSÃO  QUE  SUPERA  153  (CENTO  E
CINQUENTA E TRÊS) MAÇOS DE CIGARRO, PERFAZENDO QUANTIDADE INCOMPATÍVEL
COM A DESTINAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.  ORIENTAÇÃO Nº  25/2016 DA 2ª  CCR.
NOTÍCIA DE  REITERAÇÃO  DA CONDUTA DELITIVA.  DESIGNAÇÃO DE  OUTRO  MEMBRO
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar
suposta prática do crime de contrabando, previsto no art. 334 do CP, em virtude da apreensão de
527 (quinhentos e vinte e sete) maços de cigarro de procedência estrangeira, que se encontravam
expostos  à  venda em estabelecimento  situado  na  área  rural  de  Iperó/SP,  de propriedade do
investigado. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base
no princípio da insignificância, ressaltando o inexpressivo valor da mercadoria e a ausência de
lesão significativa para o fisco. 3. O Juízo da 1ª Vara Federal de Sorocaba/SP discordou das
razões expendidas pelo órgão ministerial por entender inaplicável o princípio da insignificância ao
caso, eis que não se trata de delito puramente fiscal, pois envolve a saúde pública, bem como em
face da notícia de reiteração delitiva. 4. Segundo a recente Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando de cigarros,
quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros,
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão  ao  contrabando  de  vulto,  ressalvada  a  reiteração  da  conduta.  5.  Na  hipótese,
observada a norma incriminadora,  revela-se inadequado o arquivamento do apuratório,  pois a
quantidade apreendida com o investigado (527 maços) supera referido patamar,  evidenciando
quantidade incompatível com o mero consumo pessoal. Além disso, verifica-se que o investigado
parece ser contumaz na prática delitiva, já que possui ao menos outro procedimento arquivado
pela  mesma prática  delitiva,  conforme se  extrai  da consulta  processual  acostada ao  feito.  6.
Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

095. Processo: JF/SP-0006212-06.2017.4.03.6181-
INQ

Voto: 6485/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Investigado que compareceu pessoalmente ao Conselho Regional de Educação
Física  da  4ª  Região  e  requereu  seu  registro  profissional  apresentando  a  um funcionário  do
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Conselho,  dentre  outros  documentos,  Diploma  de  Curso  Superior  e  Histórico  Escolar
supostamente  expedidos  por  uma  universidade  particular.  Diante  de  diversas  inconsistências
encontradas nos documentos, o Conselho Regional de Educação Física questionou a instituição
de ensino a respeito de sua autenticidade, recebendo a resposta de que tais documentos não
haviam sido emitidos por ela, uma vez que o ora investigado jamais fora aluno da universidade.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Além  das  "diversas  inconsistências"
apontadas pelo CREF4ª (dentre as quais erros crassos de português, inclusive concordância), os
documentos  apontavam que o requerente contaria  apenas dezoito  anos  de idade quando da
graduação em curso superior,  o  que,  seguramente,  por  se tratar  de fato  incomum, levantaria
suspeita de falsidade e, como ocorreu, acarretaria a checagem junto à instituição supostamente
emissora. Falsificação grosseira, inapta ao induzimento a erro. Configuração de crime impossível
pela absoluta ineficácia do meio. Falta de justa causa para persecução penal. Entendimento do
STJ de que: "(") a mera falsificação grosseira de documento, incapaz de ludibriar pessoa comum,
afasta o delito de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, tendo em vista a
incapacidade de ofender a fé pública e a impossibilidade de ser objeto do mencionado crime (")" -
AgRg no REsp 1311566/SP; DJe 01/10/2012. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos 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: TRE/GO-NC-125.196/2016 Voto: 6440/2017 Origem:  GABPRE/PRGO  -
ALEXANDRE MOREIRA TAVARES
DOS SANTOS

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

Ementa: Termo Circunstanciado de Ocorrência. Suposta prática ilícita criminal consistente na propaganda
de boca de urna, ocorrida no dia das eleições municipais de 2016. Lei nº 9.504/97, art. 39, §5º, II.
Autuado que foi surpreendido por policiais militares na posse de adesivos de campanha eleitoral
em frente a um ponto de votação. Promoção de arquivamento fundada na falta de comprovação
da materialidade delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV da LC nº 75/93. Apesar
da tentativa de busca de provas,  verificou-se que os autos demonstram tão somente que na
ocasião o autor do fato trazia consigo material de propaganda eleitoral no bolso de sua calça, sem
que, contudo, tivesse havido indicação de ele fazia uso desse material, seja promovendo boca de
urna ou arregimentação de leitor ou ainda divulgando de qualquer maneira propaganda eleitoral.
Materialidade delitiva não evidenciada. 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

097. Processo: 1.30.001.001870/2017-58 Voto: 6464/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CONCILIAÇÃO  FIRMADA PERANTE  A JUSTIÇA DO  TRABALHO  QUE
TERIA SE CONSTITUÍDO POR MEIO DE FRAUDE. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES
(ENUNCIADO  Nº  32  DA 2ª  CCR).  POSSÍVEL USO  DA JUSTIÇA DO  TRABALHO  PARA A
OBTENÇÃO DE VANTAGEM PATRIMONIAL ILÍCITA. INTERESSE FEDERAL CONFIGURADO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir
de  representação  na  qual  se  narra  suposto  conluio  entre  as  partes  na  realização  de acordo
judicial,  induzindo  o  juízo  trabalhista  e  prejudicando  terceiro.  2.  Promoção  de  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual, com amparo na ausência de interesse federal no feito,
visto que o prejuízo seria suportado por particular. 3. Declínio que se mostra inadequado. 4. Ao
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submeterem  suposto  acordo  simulado  à  homologação  do  Juiz  do  Trabalho,  os  noticiados
cometeram possível  ilícito  que  afeta  serviço  e  interesse  da  União,  haja  vista  que  podem ter
empregado meio fraudulento na Justiça trabalhista para tentar alcançar vantagem indevida em
detrimento de terceiro. 5. Em que pese o prejuízo patrimonial venha a recair sobre particular, o
serviço  federal  foi  atingido  negativamente,  restando  caracterizado  o  respectivo  interesse,
porquanto as partes podem ter feito uso da Justiça do Trabalho para a obtenção de vantagem
patrimonial ilícita. 6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro
do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

098. Processo: 1.00.000.014201/2017-95 Voto: 6794/2017 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado a partir de Pedido de Revisão de arquivamento da NF nº
1.26.000.002462/2013-22,  que  fora  deflagrada  para  apurar  suposta  atuação  em quadrilha  de
empresas  de  capitalização  com  a  participação  da  Superintendência  de  Seguros  Privados
(SUSEP) e da Federação Nacional de Capitalização " FENACAP, em virtude de os prêmios dos
títulos contemplados e não comercializados pertencerem à própria pessoa jurídica. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Razões do inconformismo que se mostram deficientes e
incompreensíveis, não se podendo extrair delas uma conclusão lógica. Impugnação que afronta o
princípio  da  unirrecorribilidade  das  decisões,  igualmente  aplicável  no  âmbito  dos  processos
administrativos. Pedido de encaminhamento do feito originário ao Conselho Institucional do MPF
já formulado pelo noticiante. Não conhecimento dos recursos, tendo em vista o tempo decorrido
desde a homologação do arquivamento e a carência de embasamento jurídico para remessa dos
autos àquele Colegiado. Descabimento da insurgência. Não conhecimento do pedido de revisão
da promoção de arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
pedido  de  revisão  da  promoção  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.

099. Processo: 1.14.010.000352/2016-71 Voto: 6636/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: NOTICIA DE  FATO.  EXPLORAÇÃO  DE  TELEFONIA RURAL SEM  OUTORGA DO  ÓRGÃO
COMPETENTE  (ART.  183  DA  LEI  Nº  9.472/97).  MPF:  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93).
ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Noticia  de fato  instaurada para apurar  suposto
crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo em vista exploração clandestina de serviço de
telecomunicação, consubstanciado na operação de sistema de telefonia rural sem prévia outorga
da Anatel, com utilização de transceptor não homologável no país. 2. O Procurador da Republica
oficiante  promoveu  o  arquivamento  entendendo  que  a  operação  de  telefonia  rural,  por  sua
natureza,  não  possui  o  condão  de  interferir  em  outros  serviços  de  telecomunicação,  sendo
aplicável, assim, o princípio da insignificância ao caso. 3. Arquivamento inadequado. 4. Consoante
o disposto no art. 131 da Lei nº 9.472/97, é indispensável a autorização estatal para o exercício de
atividade pertinente ao serviço de telecomunicações no regime privado, sem a qual se caracteriza
o crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, previsto no art. 183 da
Lei nº 9.472/97. 5. Crime formal, de perigo abstrato, que se consuma no momento em que é
gerado o risco de prejuízo às telecomunicações, não havendo necessidade de comprovação de
dano ou prejuízos efetivos, o que apenas implicaria (sendo comprovados os danos) em causa de
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aumento de pena. 6. Em 18/04/2013, agentes de fiscalização da Anatel dirigiram-se ao Povoado
de São João  do  Sul,  Município  de  Guaratinga/BA e  identificaram a  operação  de  sistema de
telefonia rural, sintonizado na frequência 132,1598 MHz e com o uso de um transceptor da marca
Eco Mania, modelo EM-568 " não homologável no Brasil por operar em faixa de uso exclusivo da
Aeronáutica ", o qual foi apreendido. Posteriormente, em 30/08/2013, os agentes de fiscalização
retornaram ao local e constataram que o sistema voltara a operar clandestinamente, desta vez
sintonizado na frequência 132,779 MHz e com o uso de novo transceptor de igual marca e modelo
do apreendido anteriormente. 7. Caso em que não há dúvida quanto ao uso desautorizado de
serviço de telecomunicação por parte do investigado, inexistindo qualquer pedido de autorização
protocolado ou outro elemento indicativo da intenção dele em desenvolver  regularmente essa
atividade. Ao revés,  após a  apreensão por  agentes de fiscalização de transceptor  que usava
inicialmente, passou ele a utilizar um outro aparelho de igual marca e modelo,  continuando a
desenvolver  clandestinamente  essa  atividade.  Ademais  aponta  a  Anatel  que  o  transceptor
apreendido  não  é  homologável  no  Brasil,  porquanto  opera  em  faixa  de  uso  exclusivo  da
Aeronáutica. 8. Destaque-se, ainda, que a extensão dos prejuízos causados no crime em questão
não  pode  ser  aferida  de  forma  matemática  já  que  as  atividades  de  telecomunicações  não
outorgadas pelo Poder Público causam danos de maneira difusa, interferindo na regularidade de
outras  atividades  de  transmissão,  motivo  pelo  qual  eventual  alegação de  que  a  transmissão
clandestina  cause  interferência  em pequena  escala  não  isenta  a  responsabilização  pelo  uso
desautorizado desse serviço. 9. 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.

100. Processo: 1.17.000.001143/2017-32 Voto: 6676/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA
DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO INCIDENTE NA HIPÓTESE. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de
Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto no art.
334  do  Código  Penal,  em  virtude  da  apreensão  de  mercadorias  de  origem  chinesa  nas
dependências  do  Centro  de  Tratamento  de  Cartas  e  Encomendas  da  EBCT,  em  Viana/ES,
avaliadas em R$ 1.699,99 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio
da insignificância,  ressaltando que o valor  dos tributos iludidos na ocasião corresponde a R$
850,00 (oitocentos e cinquenta reais). 3. Notícia de reiteração da prática delitiva (registro de 74
procedimentos  administrativos  com  relato  de  apreensão  de  mercadorias).  Circunstância
penalmente relevante. 4. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 5. Designação de outro
membro para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

101. Processo: DPF-GO-0907/2016-INQ Voto: 6570/2017 Origem:  GABPR10-JGMQ  -  JOAO
GABRIEL MORAIS DE QUEIROZ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de uso de documento falso e
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de estelionato em decorrência da apresentação de uma certidão de conclusão de curso superior e
de um histórico escolar supostamente falsos para fins de inscrição junto ao Conselho Regional de
Educação Física da 14ª Região. CP, arts. 171, 297 e 304. 1) Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Verificação, no curso do apuratório, de que a investigado não agiu com dolo de
utilizar documento falsificado, pois, após pagar e frequentar as aulas, acreditando ter concluído
curso de bacharelado em educação física, apresentou referidos documentos junto ao CREF/GO.
Conhecimento equivocado da realidade. Erro de tipo escusável. Elemento subjetivo do tipo não
evidenciado. Homologação do arquivamento. 2) Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
33). Em relação ao delito de estelionato em detrimento de diversos estudantes, não se vislumbrou
ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  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
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação do Declínio de atribuição

102. Processo: DPF/JFA-00078/2015-INQ Voto: 6603/2017 Origem: GABPRM2-TCA - THIAGO
CUNHA DE ALMEIDA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de ameaça (CP, art.  147) recebida por
telefone pelo Gerente Geral da Agência Pirapetinga/MG da Caixa Econômica Federal. Ouvida em
sede  policial,  a  vítima  informou  que  recebeu  ameaças  pelo  telefone  nos  meses  de  outubro,
novembro e  dezembro de 2014,  nas quais  o  autor  do delito  dizia  que o ofendido estava lhe
devendo e que iria matá-lo. Informou também que o agressor demonstrou não ter conhecimento
do cargo que ele ocupa. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Não há
indícios de que as ameaças recebidas pelo Gerente Geral da Agência Pirapetinga/MG da Caixa
Econômica Federal guardem alguma relação com o emprego público federal por ele exercido.
Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou suas entidades. Carência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

103. Processo: DPF/MOC-00161/2016-INQ Voto: 6781/2017 Origem:  SUBJUR/PRM-MG  -
SUBCOORDENADORIA JURIDICA
DA PRM/MONTES CLAROS

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  ocorrência  do  crime  de  roubo  contra  uma
agência dos Correios situada na cidade de Várzea da Palma/MG, ocorrido em 29/04/2015. CP, art.
157, § 2º, I e II. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Roubo praticado
em  face  de  agência  franqueada  dos  Correios.  Danos  ao  serviço  postal  não  evidenciados.
Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou destruição de
bens cedidos pela franqueadora, não restando configurado, no caso, real e expressivo prejuízo à
empresa  pública  federal.  Precedentes  do  STJ  (CC  nº  145.800/TO,  DJe  25/4/2016;  CC  nº
133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão
de Revisão, 24/4/2017, unânime). Carência de elementos de informação capazes de legitimar, até
o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

104. Processo: 1.13.001.000187/2016-01 Voto: 6783/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
TABATINGA-AM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de falsa identidade no momento
da prisão em flagrante de investigado por crime de contrabando. CP, art. 307. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Falsa atribuição de identidade operada perante
autoridade policial civil. Inexistência de conexão com o delito de contrabando, objeto de apuratório
já  arquivado.  Ausência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

105. Processo: 1.14.000.002322/2017-07 Voto: 6604/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do encaminhamento pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial
Cível  do  Consumidor  de  cópia  integral  dos  autos  de  ação  judicial  movida  em  desfavor  de
determinada cooperativa de trabalho médico, em razão de terem sido detectados, no curso do
processo, indícios da possível formação de cartel entre médicos, conduta que pode configurar, em
tese, o delito tipificado no art. 4º, I, da Lei 8.137/90. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios de que o possível ilícito possa abranger vários Estados da
Federação, prejudicando a economia nacional,  uma vez que a mencionada cooperativa reúne
médicos cirurgiões oncológicos apenas do Estado da Bahia.  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.

106. Processo: 1.15.000.001590/2017-66 Voto: 6537/2017 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 apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o noticiante afirma ser vítima de assédio moral e intolerância racial praticados
por motoristas de ônibus e passageiros, que teriam sido contratados por determinado sindicato de
empresa de transporte de passageiros para macular sua reputação e imagem pública. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços
e interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação  do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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107. Processo: 1.15.000.001620/2017-34 Voto: 6484/2017 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 apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Diz o manifestante que, após ter movido uma ação na Justiça Estadual em desfavor de
um coronel da Polícia Militar, vem sofrendo assédio praticado por determinado médico. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Inexistência de lesão direta a bens,
serviços  e interesses da União ou de suas entidades.  Carência  de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

108. Processo: 1.17.000.001492/2017-54 - Eletrônico Voto: 6731/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime previsto no art. 171 do CP. Beneficiário de
auxílio-doença que teria apresentado à empresa onde trabalhava Documento de Comunicação de
Decisão de resultado de Exame Médico (documento emitido pelo INSS) com dados adulterados,
objetivando alterar o seu local de trabalho para a área administrativa.  Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas que denotam suposta prática de
crime  de  estelionato  contra  particular.  Eventuais  prejuízos  em  detrimento  da  boa-fé  e  do
patrimônio de empresa privada. 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.

109. Processo: 1.19.000.000422/2015-42 Voto: 6438/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar notícia de que determinada entidade
sem fins lucrativos teria  indevidamente destinado a terceiros terreno da área de lazer  de um
residencial construído com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como notícia de
suposta comercialização (locação/vendas) de unidades desse residencial. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Fatos  ocorridos  entre  particulares,  sem  qualquer
envolvimento de órgãos públicos federais. Eventual prejuízo em detrimento do patrimônio e boa-fé
de particular.  Inexistência de lesão direta a bens,  serviços e interesses da União ou de suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

110. Processo: 1.20.000.001243/2017-73 Voto: 6579/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
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GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, comunicando suposto esquema de pirâmide financeira em grupos do
Facebook e do WhatsApp. 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.

111. Processo: 1.20.005.000162/2017-14 Voto: 6560/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação ofertada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão. Manifestante que diz ter sido vítima de uma tentativa de golpe por telefone. Pessoas que
se passando por um parente da vítima afirmavam que estavam com o carro quebrado e por isso
pediam um auxílio  financeiro para custear  o serviço de socorro,  mediante  depósito em conta
corrente  em nome  de  uma  beneficiária  do  Programa  Bolsa  Família.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas que denotam suposta prática de
crime  de  estelionato  contra  particular.  Eventuais  prejuízos  em  detrimento  da  boa-fé  e  do
patrimônio de particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de
suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

112. Processo: 1.22.000.002284/2017-11 - Eletrônico Voto: 6434/2017 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 ofertada perante Sala de Atendimento ao
Cidadão. Manifestante que diz ter sido vítima de um golpe, uma vez que realizou um contrato de
refinanciamento  e  a  empresa  contratada  não  cumpriu  o  estipulado.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas que denotam suposta prática de
crime  de  estelionato  contra  particular.  Eventuais  prejuízos  em  detrimento  da  boa-fé  e  do
patrimônio de particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de
suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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113. Processo: 1.22.020.000170/2017-90 Voto: 6442/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do encaminhamento de cópia de processo em trâmite perante a
Vara Cível da Comarca de Muriaé/MG, em que se constatou suposto cometimento do crime de
estelionato (CP, art. 171), consistente na obtenção fraudulenta de financiamento (em instituição
financeira privada) pelos noticiados em nome da vítima, bem como a constituição de empresa
sem  a  autorização  dela.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
Eventuais prejuízos em detrimento da boa-fé e do patrimônio de particular. Inexistência de lesão
direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

114. Processo: 1.23.005.000257/2017-18 Voto: 6782/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de peças extraídas do Inquérito Civil Público para
apurar  suposta  prática  de  venda  de  diploma  de  cursos  superiores  nas  áreas  de  Pedagogia,
Serviço  Social  e  Administração  por  parte  de  instituição  de  ensino  particular  estabelecida  no
município de Floresta do Araguaia/PA. Possível ocorrência de crimes de estelionato e contra as
relações de  consumo.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  As
condutas investigadas afetam serviço e interesse do Ministério da Educação, o qual possui a
atribuição para autorizar o funcionamento de instituição de ensino, havendo, pois, legitimidade do
MPF para atuar na esfera cível sob a perspectiva da tutela de interesses coletivos em sentido
amplo.  Instauração de Inquérito  Civil  Público  (nº  1.23.005.000057/2016-84)  para apuração de
oferta de cursos superiores, desde o ano de 2010, sem a devida autorização. Contudo, sob a ótica
penal,  as práticas em tela não acarretam lesão direta a bens, serviços ou interesse direto da
União  ou  de  suas  entidades.  Os  fatos  noticiados  podem  configurar,  em  tese,  crimes  de
estelionato, falsidade documental ou ideológica e contra as relações de consumo em detrimento
de  particulares.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

115. Processo: 1.25.000.000039/2014-14 Voto: 6673/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por particular,  dando conta de
possível  omissão  da  Caixa  Econômica  Federal  e  do  CRECI/PR  em  face  de  eventual
descumprimento de contrato de compra e venda de imóvel. Relato de suposta retenção ilegal de
sinal de pagamento alusivo ao referido contrato por empresa do ramo imobiliário estabelecida em
Curitiba/PR. CP, art.  168, § 1º, III.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Questão referente a direito individual disponível e não homogêneo, já judicializada com a
propositura de ação de ressarcimento do valor pago a título de arras supostamente retido de
forma indevida pela imobiliária. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União
ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
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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.

116. Processo: 1.27.000.001801/2017-40 Voto: 6577/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 6ª Vara Federal (Juizado Especial
Federal)  da  Seção  Judiciária  do  Piauí,  encaminhando  ata  de  audiência,  acompanhada  da
respectiva degravação do áudio,  em que uma testemunha informa que teria praticado fraude.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Hipótese em que não verificada
no material examinado ameaça ou lesão direta a bem, serviço ou interesse da União. Eventual
prática de crime de estelionato em detrimento de particular. 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.

117. Processo: 1.28.000.001347/2017-90 Voto: 6576/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expedientes da Corregedoria Regional de Polícia Federal e
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, comunicando a apreensão, em duas ocasiões,
de  6,4g  de  maconha  com  alunos  da  instituição  de  ensino  superior.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa de fatos que se amoldam, em tese, à figura
típica descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Apreensão de quantidade indicativa de substância
destinada  a  consumo  pessoal.  Ausência  de  elementos  indicativos  de  transnacionalidade  da
conduta.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

118. Processo: 1.29.000.001528/2017-89 Voto: 5048/2017 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  expediente  da  Superintendência  de  Seguros  Privados
(SUSEP),  dando  conta  de  possível  crime  contra  a  organização  do  trabalho  (CP,  art.  203),
praticado  por  representantes  de  associação  de  profissionais  liberais.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32). O Conselho Institucional do MPF, ao apreciar e acolher recurso
interposto em face de decisão desta 2ª CCR, firmou entendimento no sentido de que "a lesão a
um restrito número de trabalhadores de uma pequena empresa não tem significação para se ter
como lesados interesses que cabe à União proteger e preservar, ainda mais quando a lesão não
atingiu o trabalhador em sua dignidade da pessoa humana". Para o CIMPF, na linha de julgados
do STF, "o simples fato de haver o descumprimento de normas trabalhistas, prevendo direitos dos
trabalhadores, não configura o crime a ponto de deslocar a competência para a Justiça Federal"
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(NF nº 1.24.000.000526/2016-78, unânime, 4ª Sessão Ordinária, 10/05/2017). Competência da
Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  os  crimes  contra  a  organização  do  trabalho  quando
tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores coletivamente
considerados.  Inexistência  de  elementos  de  informação capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

119. Processo: 1.30.001.003137/2016-97 Voto: 6784/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira
(RIF)  acerca  de  movimentações  financeiras  suspeitas  realizadas  por  intermédio  de  empresa
individual sediada no município do Rio de Janeiro. Lei nº 9.613/98, art. 1º. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).  Investigado  que  figura  como  réu  em  ação  penal
deflagrada perante o Juízo da 41ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, na qual lhe foram imputados
os crimes de associação criminosa, falsificação de documento público e crimes contra a ordem
econômica e contra as relações de consumo, levando a crer que, se houve prática de lavagem de
ativos, esta se deu em relação ao proveito econômico de tais crimes. Ausência de indicativos de
crime antecedente de competência da Justiça Federal. Carência de elementos de prova capazes
de legitimar, por ora, a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

120. Processo: 1.30.001.003269/2017-08 Voto: 6580/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando suposto esquema de pirâmide financeira em grupo do WhatsApp. 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.

121. Processo: 1.30.017.000278/2017-60 Voto: 6606/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da 3ª Vara de Família do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro. Suposta prática de crime de falso testemunho. CP, art. 342. Revisão de
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declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Crime de falso testemunho que teria sido
praticado nos autos de ação que tramitou perante a Justiça Estadual. Inexistência de lesão direta
a bens, serviços e interesses da União ou suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

122. Processo: 1.31.000.001048/2017-60 Voto: 6483/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  representação  do  Sindicato  das  Empresas  de  Transporte
Rodoviário  de  Passageiros  do  Estado  de  Rondônia  exceto  Porto  Velho,  relatando  que
determinada empresa estaria atuando ilegalmente no transporte intermunicipal de passageiros,
sem  a  competente  permissão/autorização  do  Estado  de  Rondônia.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e
interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação  do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

123. Processo: 1.33.001.000103/2016-39 Voto: 6578/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Delegacia de Polícia Federal em Itajaí/SC
para apurar possível delito de fraude à execução por parte de sociedade anônima, verificada na
homologação de um suposto acordo de cessão de direitos nos autos de ação declaratória que
teve  curso  perante  o  Juízo  da  20ª  Vara  Cível  do  Foro  Central  da  Comarca  da  Região
Metropolitana de Curitiba/PR. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR).
Apuração de delito de ação penal privada, que somente se procede mediante queixa. Ausência de
representação nos autos para instauração de IPL. Prejuízo em detrimento de particular. Eventual
crime de fraude processual (CP, art. 347) perpetrado em desfavor do Juízo Estadual. Narrativa
que não evidencia lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

124. Processo: 1.34.010.000417/2017-76 Voto: 6581/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual se relata a invasão de traficantes e usuários de drogas em
terreno da União, ao lado de trecho de linha férrea situado no bairro Vila Mariana, no município de
Ribeirão  Preto/SP.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Indícios  de

50/153



ATA DA 687ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00331762/2017

transnacionalidade não evidenciados. 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. Notícias de favelização e de acúmulo de lixo
nos  ramais  ferroviários  apuradas  nos  autos  nºs  1.34.010.000428/2017-56  e
1.34.010.000430/2017-25. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

125. Processo: 1.34.015.000317/2017-08 Voto: 6785/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  anônima  dando  conta  de  supostas
irregularidades  envolvendo  nepotismo  e  desvios  de  função  pública  de  vários  servidores  no
município  de  Adolfo/SP.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
Eventuais ilícitos cometidos em detrimento da municipalidade. 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.

126. Processo: 1.34.023.000093/2017-27 Voto: 6628/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SAO CARLOS-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, comunicando a possível prática de crimes contra a ordem tributária e de
usura por parte de representante legal de empresas estabelecidas em Porto Ferreira/SP. Lei nº
8.137/90, art. 1º e Lei n° 1.521/51, art. 4º. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª CCR). Informação de que o investigado já responde a duas ações penais pela prática, em tese,
dos  crimes  de  apropriação  indébita  previdenciária  e  sonegação  previdenciária,  sendo  ainda
investigado, no âmbito de uma das empresas, por crime contra a ordem tributária. Expedição de
ofício à Delegacia da Receita Federal em Araraquara/SP, com cópia integral da presente Notícia
de Fato,  para conhecimento dos fatos e avaliação sobre o início de ação fiscal  em face das
pessoas jurídicas constituídas em nome do representado e de seus familiares.  Em relação à
noticiada prática do crime de usura, nos termos da Súmula nº 498 do STF, "compete à justiça dos
estados,  em ambas as instâncias,  o  processo e o  julgamento dos crimes contra  a  economia
popular". Hipótese em que não se vislumbra eventual crime contra o Sistema Financeiro Nacional
(Lei nº 7.492/86), pois inexiste captação, intermediação ou aplicação de recursos de terceiros,
bem como arrecadação de recursos mediante promessa de restituição de valor no futuro, com ou
sem remuneração. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
MPF para a persecução penal. 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.

Homologação de Arquivamento

127. Processo: DPF/BG-00074/2016-INQ Voto: 6542/2017 Origem: GABPRM1-RGN - RAFAEL
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GUIMARÃES NOGUEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do crime de roubo, previsto no art.
157, §2º, I e II do CP. No dia 03/06/2016, dois indivíduos portando armas de fogo entraram na
Agência dos Correios da cidade Água Boa/MT e subtraíram R$ 156.097,00 (cento e cinquenta e
seis mil e noventa reais) daquela agência e de clientes presentes na ocasião dos fatos. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Qualidade das imagens das câmeras de segurança
do local  que não possibilita  a  identificação  dos acusados.  Os locais  e  objetos tocados pelos
criminosos foram submetidos à pesquisa de impressão papilares, contudo não foi possível realizar
o  exame  de  individualização  desses  fragmentos.  Inexistência  de  suspeitos  que  possam  ser
submetidos  ao  reconhecimento  de  fisionomia  pelas  testemunhas  do  fato.  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.

128. Processo: DPF/CE/JN-00114/2017-INQ Voto: 6512/2017 Origem:  GABPRM1-LMS  -  LIVIA
MARIA DE SOUSA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência de furto qualificado mediante arrombamento
de agência dos Correios localizada no município de Cedro/CE. CP, art. 155, §4º, I. 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.

129. Processo: DPF/PE-00368/2013-INQ Voto: 6610/2017 Origem: NUCIVJ/PRPE - NÚCLEO
CÍVEL JUDICIAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência dos delitos previstos nos arts. 168-A e
337-A do CP e no art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86. Possível desvio de recursos do
Regime Próprio de Previdência Social " RPPS dos servidores do Município de Vitória de Santo
Antão/PE.  Auditoria  realizada  pelo  Ministério  da  Previdência  Social,  informou  um  déficit  na
entidade previdenciária equivalente a R$ 2.308.703,72, decorrente de: a) empréstimos efetuados
para o Poder Executivo Municipal sem a devida contraprestação entre os anos de 2002 a 2006; b)
não recolhimento  das contribuições previdenciárias dos  servidores por  parte  da Prefeitura  no
período de 2004 a 2007. Após diligências, foi indiciado o Prefeito Municipal entre os anos de 2001
e 2008 como incurso  nas  penas cominadas  no  art.  4º,  parágrafo  único,  da  Lei  nº  7.492/86.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Indiciado que conta atualmente com 80
(oitenta) anos de idade, o que atrai a incidência do art. 115 do CP (redução à metade do lapso
temporal da pretensão punitiva em abstrato na hipótese de o agente possuir mais de 70 anos de
idade  na  data  da  sentença).  Tendo  em vista  que  o  máximo  da  pena  privativa  de  liberdade
cominada ao delito previsto no art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86 é 8 (oito) anos, o prazo
prescricional será de 6 (seis) anos (CP, art. 109, III), com termo a quo no interregno de 2002 a
2006, quando concedidos os empréstimos irregulares. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção
da punibilidade; 2) Quanto aos crimes de apropriação indébita e sonegação previdenciária, arts.
168-A e 337-A do CP, tem-se que sequer foi constituído o crédito tributário ou mesmo instaurado
processo administrativo-fiscal apto a ensejar condição objetiva de punibilidade, o que aliás, não é
mais possível, dada a decadência do direito de constituir o referido crédito. Materialidade delitiva
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que não restou 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.

130. Processo: DPF/PE-00502/2016-INQ Voto: 6486/2017 Origem:  GABPRM1-MMOC  -
MARIA  MARILIA  OLIVEIRA
CALADO

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para  apurar  o  possível  furto  de  pedras,  imagens,  obras e  peças
artísticas pertencentes à  demolida Igreja  Nossa dos Martírios e ao Museu de Arte  Sacra,  no
Município de Goiana/PE, considerados bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico  Nacional  "  IPHAN,  consoante  relatado  em  notícia-crime  apresentada  pelo  Instituto
Histórico, Arqueológico e Geográfico de Goiana " IHAGGO. CP, art. 155. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Em que pese a realização de diversas diligências policiais no curso
investigativo, não foram identificados elementos aptos a corroborar o narrado na notícia-crime.
Representação enviada pelo IHAGGO, a qual ensejou a abertura da presente investigação, que
partiu  de  uma  denúncia  anônima,  sem  juntada  de  provas  cabais  que  corroborassem  suas
alegações ou que, no mínimo, apontassem para um caminho de produção probatória viável pelo
órgão investigador.  Ausência de elementos indicativos de materialidade delitiva.  Falta de justa
causa para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do arquivamento,  sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.

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

131. Processo: DPF/SAL/PE-00195/2016-INQ Voto: 6666/2017 Origem: GABPRM2-AESL - ANDRE
ESTIMA DE SOUZA LEITE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de tentativa de estelionato majorado por parte de
segurado  do  INSS que,  ao  requerer  benefício  de  aposentadoria  rural  por  idade,  teria  usado
documento  com  dados  ideologicamente  falsos.  CP,  art.  171,  §  3º  c/c  art.  14.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Segundo consta dos autos,  o investigado apresentou
"Declaração de Exercício de Atividade Rural" emitida pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais de
Ipubi/PE,  referente  ao  período  de  01/1993  a  08/2015,  mas,  por  meio  de  pesquisa  externa
realizada pelo INSS, restou constatado que o requerente não possuía vínculo com a atividade
rural,  exercendo  atividades  urbanas.  Indeferimento  do  benefício.  Declaração  de  exercício  de
atividade rural carente de potencialidade lesiva para efeito de configurar a hipótese de tentativa de
crime de estelionato. Documento que necessita de corroboração por início de prova material e
entrevista do segurado, sob pena de não constituir prova plena do exercício de atividade rural.
Instauração de procedimento cível no âmbito da PRM de origem para apuração de tais fatos e
recomendação para reduzir as ocorrências de declarações de atividade rural baseada apenas em
informações não disponíveis aos sindicatos ou prestadas pelo próprio sindicalizado. Precedente
da 2ª CCR: NF nº 1.10.001.000182/2016-82, 677ª Sessão de Revisão, de 15/05/2017, unânime).
Homologação do arquivamento.

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

132. Processo: DPF-0007/2017-INQ Voto: 6671/2017 Origem: GABPRM2-TMJM - TIAGO
MISAEL DE JESUS MARTINS

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 furto ocorrido na agência de
Junco do Seridó/PB em 30/11/2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo
consta dos autos,  foi  deslocada ao local  do furto uma equipe de agentes da Polícia Federal,
acompanhada de um papiloscopista, bem como examinadas as imagens do CFTV, não tendo sido
encontrado,  contudo,  nenhum elemento  de  prova  apto  a  viabilizar  a  identificação  da  autoria
delitiva.  Exaurimento  de  diligências  razoavelmente  exigíveis.  Ausência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Homologação do arquivamento.

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

133. Processo: SRPF-AP-00529/2016-INQ Voto: 6672/2017 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 descrito no art. 183 da Lei nº
9.472/97. Exploração clandestina de atividade de radiodifusão na cidade de Macapá/AP. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De acordo com nota informativa expedida pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a empresa investigada é detentora
da outorga para exploração do serviço FM na frequência de 94,5 MHz, correspondente ao canal
233 em Macapá. Atipicidade da conduta. Falta de justa causa para prosseguir na persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

134. Processo: 1.12.000.000624/2017-15 Voto: 6461/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  expediente  encaminhado  pelo  Juízo  da  8ª  Vara  do
Trabalho de Macapá/AP para apurar suposta prática de crime de falso testemunho nos autos de
reclamatória. CP, art. 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Contradição
entre a informação apresentada pelo autor da ação trabalhista e aquela prestada pela testemunha
acerca do horário em que teria ocorrido determinado fato causador de eventual dano moral. Juízo
que, ao reconhecer a discrepância entre os horários afirmados, julgou improcedente o pedido de
indenização por danos morais. Discrepância verificada que se mostra 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.

135. Processo: 1.13.000.001306/2017-26 Voto: 6605/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime tipificado no art.  168 do CP.
Noticiada que teria  se apropriado de verba federal  destinada a viabilizar  projeto  de pesquisa
científica  vinculado  ao  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  da  Amazônia.  Fato  ocorrido  entre
20/12/2005 e 08/01/2008, que resultou no prejuízo de R$ 281.220,09 aos cofres da União.  O
Tribunal de Contas da União instaurou Procedimento de Tomada de Contas Especial, por meio do
qual a noticiada foi condenada a devolver o referido valor, além do pagamento da multa prevista
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no art. 57 da Lei nº 8.443/92 c/c art. 267 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima abstratamente cominada de
4 (quatro) anos de reclusão. Desde a liberação da última parcela da verba federal destinada ao
projeto de pesquisa conduzido pela noticiada (em 08/01/2008) até hoje, já se passaram mais de 9
(nove)  anos,  sem  a  ocorrência  de  qualquer  causa  interruptiva  ou  suspensiva  do  prazo
prescricional  nesse  período.  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.

136. Processo: 1.13.000.001699/2015-14 Voto: 6619/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir da colheita de declarações de testemunha
noticiando possível prática do crime de coação no curso de ação penal decorrente da denominada
"Operação Inocentes" (IPL nº 0637/2014), em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Federal Criminal
do Amazonas. CP, art. 344. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Exame da mídia
digital  contendo o depoimento  da testemunha.  Ausência  de menção direta  à  suposta coação
sofrida, bem como de afirmação ou revelação apta a influir no andamento da instrução criminal.
Referência genérica à ameaça ouvida de terceiro por pessoa conhecida da depoente. Violência ou
grave  ameaça  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.

137. Processo: 1.15.000.000788/2017-22 Voto: 6539/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta pratica de crime de sonegação fiscal por parte de
representante  legal  de  determinada  sociedade  empresária.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº
75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Receita Federal do Brasil informou que a situação fiscal do
contribuinte foi  analisada e considerada "sem interesse".  Natureza material  de eventual  delito
tributário. Inexistência de lançamento fiscal definitivamente constituído. 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: 1.15.001.000307/2016-98 Voto: 6596/2017 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  possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária, no período de 2009 a 2016, por parte da Prefeitura municipal de Choró/CE. CP, art.
168-A, § 1º, I. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação de que o município
investigado vem sendo submetido a constantes ações fiscais, as quais culminaram na adesão do
ente federativo a programas de parcelamento de crédito tributário. Débitos referentes ao período
de 2009 a 2011 pagos mediante retenção automática do Fundo de Participação dos Municípios,
conforme disposto no art. 1º da Lei nº 12.810/13. No tocante ao período de 2012 a 2016, segundo
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o Procurador da República oficiante, restou comprovada pela documentação encaminhada pela
Prefeitura a regularidade dos repasses ao INSS. 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.

139. Processo: 1.15.005.000200/2014-48 Voto: 6513/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ITAPIPOCA-CE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  da  comunicação  de  indícios  do
cometimento  de  crime  de  sonegação  fiscal.  Investigado  que  prestara  depoimento  na  Justiça
Estadual,  declarando  que  auferia  renda  mensal  de  aproximadamente  10  (dez)  mil  reais,
diferentemente de sua declaração de renda anual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Oficiada, a Receita Federal do Brasil informou que a situação fiscal do contribuinte foi
analisada  e  considerada  "sem  interesse".  Natureza  material  de  eventual  delito  tributário.
Inexistência de lançamento fiscal definitivamente constituído. 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.

140. Processo: 1.16.000.002439/2017-16 Voto: 6777/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta tentativa de furto mediante fraude em um terminal
de autoatendimento da Caixa Econômica Federal em Taguatinga/DF, no dia 14/11/2015. CP, art.
155, § 4º, II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a CEF informou que
as imagens gravadas no momento do fato não estavam mais disponíveis. 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.

141. Processo: 1.17.000.001081/2017-69 Voto: 6621/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o representante relata que seu irmão teria sacado indevidamente seu benefício
previdenciário entre 2006 e 2008. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Em consulta à tramitação de ação ajuizada contra o INSS perante o 3º Juizado Especial
Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, requerendo o pagamento de benefício assistencial
de prestação continuada à pessoa com deficiência, entre 07/2006 a 08/2008, constatou-se que os
valores referente ao período questionado foram objeto de acordo judicial e que o saque da quantia
devida  pela  autarquia  foi  realizado  pela  genitora  do  noticiante,  portador  de  doença  mental.
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.
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Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

142. Processo: 1.18.001.000267/2017-53 Voto: 6624/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Posto Avançado da Justiça do Trabalho em
Porangatu/GO, dando conta de possível prática dos crimes de omissão de anotação de CTPS e
de sonegação previdenciária. CP, art. 297, § 4º e art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Existência de anotação na CTPS do reclamante, verificando-se apenas ponto
controvertido quanto à data de admissão, o que foi saneado com a prolação da sentença nos
autos da ação trabalhista. Recolhimento das contribuições previdenciárias regularmente efetuado,
conforme  pesquisa  realizada  pela  Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise  do  MPF.  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.

143. Processo: 1.20.002.000098/2017-93 Voto: 6558/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível ocorrência do delito de desobediência. CP, art.
330.  Conforme  auto  de  infração,  agentes  do  IBAMA  em  20/02/2014  teriam  sobrevoado
determinada fazenda e constatado que um termo de embargo estaria sendo descumprido, pois o
local embargado foi utilizado para plantação de grãos de soja. Trata-se também no presente caso
de auto de infração de 23/12/2013 em relação a uma outra fazenda por descumprir embargo, em
razão de impedimento  da regeneração  natural  da vegetação  nativa  em área  de  preservação
ambiental. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima abstratamente
cominada de 6 (seis)  meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva.  CP, art.  109,  VI.
Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

144. Processo: 1.22.003.000579/2015-52 Voto: 6767/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de
contrabando de  próteses  ortopédicas  por  empresa  sediada  em Belo  Horizonte/MG que seria
fornecedora do material ao Hospital Municipal de Uberlândia e ao Hospital de Clínicas da UFU
para implante nos pacientes do sistema público de saúde. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, inc. IV). Oitiva dos representantes legais da empresa investigada. Ciência dos fatos à
DPF/UDI,  à  Delegacia  da Receita  Federal  em Uberlândia  e  à  ANVISA,  com a  requisição  de
diligências preliminares. Inexistência de procedimento fiscal em desfavor da empresa investigada.
Constatação de irregularidades administrativas e sanitárias. Ausência de indícios de prática de
infração 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.
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Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

145. Processo: 1.23.000.000788/2014-16 Voto: 6562/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação apresentada por cidadã ao MPF, na qual
informa suposta utilização indevida do número de seu CPF. Relata a noticiante que se dirigiu à
Receita Federal a fim de buscar informações sobre o porquê da demora da restituição do seu
imposto  de  renda.  Para  sua  surpresa,  foi  informada  que  havia  registro  de  lançamentos  de
rendimento supostamente por ela recebidos da Prefeitura de Bujaru/PA, no período de junho a
julho/2012,  totalizando  R$  3.199,00.  Todavia,  alegou  que  jamais  esteve  em  Bujaru/PA  e,
consequentemente, nunca trabalhou naquela Prefeitura. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Embora não haja  dúvida de que informações falsas foram repassadas à Receita
Federal, com a utilização indevida do CPF da noticiante, a apuração realizada não logou êxito em
encontrar indícios concretos que possam levar à identificação e localização do eventual autor do
fato. Esgotadas as diligências investigatórias razoavelmente exigíveis, inexiste linha investigatória
potencialmente idônea. Homologação do arquivamento.

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

146. Processo: 1.23.000.003684/2016-17 Voto: 6653/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de
estelionato contra o INSS. Saque indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o
óbito da titular, no período de 05/2014 a 02/2015, totalizando o montante de R$ 9.519,31. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Hipótese na qual se comprovou que as parcelas do
benefício sacadas após o óbito da titular foram utilizadas na quitação de despesas geradas com o
sustento dela, quando em vida. Dinheiro que foi usado no pagamento de despesas com funeral da
beneficiária, indenização trabalhista da empregada que cuidava dela, médico e medicamento para
ela, dentre outros custos. Juntada aos autos de um recibo referente ao acordo de indenização ao
serviço prestado como cuidadora, no período de 2006 a 2014. Segundo o recibo, o valor foi pago
em dez parcelas de R$ 878,00, de 05/2014 a 02/2015 " totalizando, desta forma, o montante de
R$ 8.780,00. Circunstâncias do caso concreto (destinação dos recursos e baixo valor do prejuízo)
em  que  se  mostra  desproporcional  a  intervenção  penal  do  estado.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos 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: 1.24.000.000161/2017-62 Voto: 6574/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Procuradoria Regional Eleitoral na Paraíba,
dando conta da suposta ocorrência de crime de sonegação fiscal por empresa que teria efetuado
doações  a  candidatos  no  pleito  eleitoral  de  2014  em valor  superior  ao  limite  permitido  pela
legislação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em João Pessoa/PB informou não haver em seus sistemas notícia de registro de
Representação Fiscal para Fins Penais em desfavor da empresa investigada. Natureza material
de eventual delito tributário. Constituição definitiva de crédito não verificada. Súmula Vinculante nº
24 do STF. 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.

148. Processo: 1.25.003.004215/2016-11 Voto: 6667/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática dos crimes de falsificação de documento
público e falsidade ideológica por parte do Coordenador da Câmara Especializada de Agronomia
(CEA)  do  CREA/PR  ao  responder  quesitos  formulados  pelo  representante  visando  instruir
processo  administrativo  no  âmbito  daquele  Conselho.  CP,  arts.  297  e  299.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verificação, a partir da análise do teor do expediente
impugnado,  de  que  o  documento  apenas  retrata  um  parecer  com  respostas  aos  quesitos
formulados pelo noticiante (engenheiro inscrito naquela entidade), não havendo falsificação ou
alteração  em  documento  público,  bem  como  omissão  de  declaração  que  devia  constar  ou
inserção de declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o escopo de prejudicar
direito,  criar  obrigação  ou  alterar  a  verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante.  Falso  não
evidenciado, a despeito de os questionamentos formulados, na visão do representante, não terem
sido respondidos a contento. Ausência de indícios mínimos 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.

149. Processo: 1.25.003.012072/2017-00 Voto: 6519/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  na  qual  se  narra  possível  abuso  de
autoridade praticado por servidor público da Receita Federal. Ônibus que foi apreendido em uma
fiscalização de rotina realizada por Policiais Rodoviários Federais no Posto de Santa Terezinha de
Itaipu,  por  transportar  mercadorias de origem estrangeira  introduzidas irregularmente no país.
Relata a representante que o ônibus permaneceu retido pela Delegacia da Receita Federal de Foz
do Iguaçu/PR sem que fosse entregue qualquer termo de retenção ou apreensão e que, ao buscar
esclarecimentos  a  respeito  da  manutenção  da  apreensão  do  veículo,  teria  sido  vítima  de
desrespeito por parte do referido servidor público, sem que o ônibus tivesse sido liberado em
tempo razoável. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Hipótese na qual não
restou caracterizado o proposito deliberado do noticiado de agir abusivamente. Eventual demora
no processo de retenção do veículo, devido aos vieses burocráticos do procedimento de emissão
de auto de apreensão ou de eventual representação fiscal  para fins penais, ainda que cause
possível  dano ao cidadão,  não é fato capaz de gerar  a responsabilidade penal.  Ausência  de
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

150. Processo: 1.25.011.000186/2017-08 Voto: 6559/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação feita pelo Juízo de Direito da Comarca de
Loanda/PR para a averiguação de eventual prática do delito de estelionato, em decorrência do
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ajuizamento  de  ações indenizatórias,  por  diversos  autores,  alegando serem pescadores,  cuja
pretensão consiste na condenação da CESP " Companhia Energética de São Paulo a repará-los
pelos prejuízos causados pela instalação de usina hidrelétrica construída pela empresa requerida.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há notícia de recebimento de seguro-
defeso ou outro benefício por parte dos autores das ações cíveis ao arrepio da legislação, não
restando configurado, em princípio, o delito do art. 171 do CP. Hipótese na qual não se vislumbra
qualquer prejuízo econômico para a União, o INSS ou qualquer outro ente federal. Inexistência de
elementos  indicativos  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.

151. Processo: 1.25.014.000071/2014-32 Voto: 6773/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PATO BRANCO-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de cópia integral de Inquérito Civil para
apurar possível prática do crime de estelionato relacionado com fraudes nos contratos de seguro
firmados no contexto de implementação do Programa Minha Casa Minha Vida. CP, art. 171, § 3º.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Verificação,  a  partir  do  exame  da
documentação reproduzida nos autos, de que a Caixa Econômica Federal foi excluída das ações
de cobrança de seguro em curso perante a Justiça do Estado do Paraná. Caso em que não
demonstrada conduta espúria de servidores de cooperativa habitacional no sentido de eximir as
seguradoras  contratadas  em  prejuízo  dos  cofres  da  União.  Lide  judicial  entre  seguradora  e
mutuários, não comprometendo recursos da FCVS ou da União. Imóveis inscritos na "Apólice de
Seguro Imobiliário fora do SFH". 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.

152. Processo: 1.26.000.001773/2017-06 - Eletrônico Voto: 6573/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada  para  apurar  suposto prática  do crime de estelionato por  parte  de
representante  legal  de  pessoa  jurídica,  consistente  no  pagamento  de  DARF  relativo  a
parcelamento tributário da Lei nº 11.941/09 por meio de cheque sem provisão de fundos. CP, art.
171, §§ 2º, VI, e 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Parcelamento encerrado
por inadimplência. Publicação de edital eletrônico, considerando-se o contribuinte cientificado da
cobrança em 21/10/2015. Formalização da Representação Fiscal para Fins Penais. Hipótese em
que não restou demonstrada vantagem econômica ilícita, necessária para configuração do delito
de estelionato. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos 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: 1.26.000.001808/2017-07 - Eletrônico Voto: 6460/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  expediente  encaminhado  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  do
Trabalho de Paulista/PE para apurar suposta prática de crime de falso testemunho nos autos de
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reclamatória. CP, art. 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O patrono da
reclamada contraditou a única testemunha da reclamante sob o fundamento de que ela possui
elevado grau de amizade com a reclamante,  notadamente pelo  fato  da existência  de vínculo
societário entre tais pessoas. Rejeitada a contradita, foi procedida a oitiva da referida testemunha.
Mesmo  que  comprovado  o  suposto  "elevado  grau  de  amizade"  entre  a  reclamante  e  a
testemunha, não se pode dizer que seu depoimento deve ser tomado como falso, tendo em vista
que, em nenhum momento, a testemunha negou conhecer a reclamante, limitando-se a informar
não possuir vínculo societário com ela, passando, a partir daí, a responder aos questionamentos
pertinentes  à  relação  laboral  ali  tratada.  Declarações  que,  nas  palavras  da  própria  juíza
trabalhista, "em nada beneficiaram a reclamante, pois não foram hábeis a formar o convencimento
deste Juízo". Depoimento que não teve relevância na fundamentação da sentença, afigurando-se
insuficiente 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.

154. Processo: 1.26.002.000265/2016-00 Voto: 6670/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CARUARU-PE

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
ação civil pública em curso perante o Juízo da 37ª Vara Federal de Caruaru/PE. CP, art. 342.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo consta dos autos, no intervalo da
audiência,  uma  técnica  judiciária  teria  observado  que  as  testemunhas  e  os  réus  estavam
conversando entre si e uma delas encontrava-se apreensiva. A única testemunha que presenciou
a situação, contudo, disse em seu depoimento que não conseguiu ouvir a conversa, tampouco
soube apontar se algum dos réus chegou a coagir ou a orientar de alguma forma o depoimento de
uma das testemunhas. Oitiva da suposta vítima, que negou ter sido coagida a prestar depoimento
na  audiência  realizada  em  14/09/2016,  bem  como  negou  ter  cometido  o  crime  de  falso
testemunho. Inviabilidade de novas diligências. 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.

155. Processo: 1.26.004.000094/2015-18 Voto: 6637/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar notícia de tentativa de estelionato
majorado por parte de segurada do INSS que, ao requerer benefício previdenciário na qualidade
de segurada especial rural, teria usado documento com dados ideologicamente falsos. CP, art.
171, § 3º c/c art. 14. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigada que omitiu no
documento particular "Declaração de Exercício de Atividade Rural" seu vínculo empregatício com
o município de Ouricuri e nele fez inserir profissão atual de agricultora em regime de economia
familiar. Afirmação, em "Entrevista Rural", de que houve o exercício de atividade rural de 06/2008
a 05/2013. Ocasião em que a investigada declarou ter exercido, de 03 a 12/2009, atividade de
professora do referido município e, devido a tal informação, foi indeferido o pedido de salário-
maternidade. Declaração de exercício de atividade rural  carente de potencialidade lesiva para
efeito de configurar a hipótese de tentativa de crime de estelionato. Documento que necessita de
corroboração por início de prova material e entrevista do segurado, sob pena de não constituir
prova plena do exercício de atividade rural. Instauração de procedimento cível no âmbito da PRM
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de  origem  para  apuração  de  tais  fatos  e  recomendação  para  reduzir  as  ocorrências  de
declarações de atividade rural baseada apenas em informações não disponíveis ao sindicatos ou
prestadas pelo próprio  sindicalizado. Precedente da 2ª CCR: NF nº 1.10.001.000182/2016-82,
677ª Sessão de Revisão, de 15/05/2017, unânime). Homologação do arquivamento.

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

156. Processo: 1.26.004.000095/2015-54 Voto: 6623/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar notícia de tentativa de estelionato
majorado por parte de segurada do INSS que, ao requerer benefício previdenciário na qualidade
de segurada especial rural, teria usado documento com dados ideologicamente falsos. CP, art.
171, § 3º c/c art. 14. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigada que omitiu no
documento particular "Declaração de Exercício de Atividade Rural" seu vínculo empregatício com
o município de Ouricuri/PE e nele fez inserir profissão atual de agricultora em regime de economia
familiar. Afirmação, em "Entrevista Rural", de que houve o exercício de atividade rural de 07/2008
a 12/2009 e de 01 a 08/2010. Ocasião em que a investigada declarou ter exercido,  de 03 a
12/2009, atividade de professora do referido município e, devido a tal informação, foi indeferido o
pedido  de  salário-maternidade.  Declaração  de  exercício  de  atividade  rural  carente  de
potencialidade lesiva para efeito de configurar a hipótese de tentativa de crime de estelionato.
Documento que necessita de corroboração por início de prova material e entrevista do segurado,
sob  pena  de  não  constituir  prova  plena  do  exercício  de  atividade  rural.  Instauração  de
procedimento cível no âmbito da PRM de origem para apuração de tais fatos e recomendação
para reduzir as ocorrências de declarações de atividade rural baseada apenas em informações
não disponíveis aos sindicatos ou prestadas pelo próprio sindicalizado. Precedente da 2ª CCR: NF
nº 1.10.001.000182/2016-82, 677ª Sessão de Revisão, de 15/05/2017, unânime). Homologação
do arquivamento.

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

157. Processo: 1.26.008.000073/2017-16 Voto: 6481/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
C.DE S.AG./PALMARE

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  de  crime  de  falso  testemunho  em
reclamação  trabalhista  que  tramitou  no  Juízo  da  1ª  Vara  do  Trabalho  de  Cabo  de  Santo
Agostinho/PE.  CP,  art.  342.  Depoimento  da  testemunha  no  sentido  de  que  o  reclamante  na
referida ação trabalhista exercia suas atividades no mesmo horário que ela e que não raramente
cumpriam horário extrajornada sem que houvesse quaisquer registros pelo empregador. Folha de
ponto do reclamante que registrava horas extras. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  O  próprio  magistrado  em  seu  relatório  destacou  que  a  jornada  de  trabalho  tanto  do
reclamante quanto da testemunha suspeita de ter cometido o falso testemunho girava em torno de
20h às 4h30, constando tanto no registro manual quanto no mecânico horas extras variadas,
desde alguns minutos excedentes, quanto em quantidade significativa em razão do encerramento
da  jornada  às  09h12.  Ou  seja,  ainda  que  tenha  reputado  inidôneas  as  declarações  da
testemunha, seu inteiro teor não se afastou diametralmente daquilo que foi efetivamente apurado
no  âmbito  daquela  ação  trabalhista:  ambos  exerciam  labor  noturno  com  ocorrência  de
sobrejornada. 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
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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.

158. Processo: 1.28.300.000229/2017-80 Voto: 6776/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PAU DOS FERROS-RN

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática de crime de falso testemunho nos autos de
ação especial cível movida em desfavor do INSS perante o Juízo da 12ª Vara Federal da Seção
Judiciária de Pau dos Ferros/RN. CP, art. 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Eventuais inconsistências verificadas no depoimento de uma testemunha que retratam apenas a
diferença de percepção sensorial sobre a verdade real dos fatos, absorvidos de modo distinto.
Ausência de indícios claros de má-fé ou de vontade livre e consciente de prestar declaração falsa.
Falta de justa causa para prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

159. Processo: 1.29.000.000743/2017-62 Voto: 6572/2017 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 expediente da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª
Região, encaminhando extenso relato de uma cidadã acerca de fatos envolvendo personalidades
públicas. Suposta existência de esquemas criminosos relacionados com a prática de tráfico de
entorpecentes, falsificação de documentos públicos, extorsão, ameaça, dentre outros. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Narrativa vaga,  genérica,  confusa e desconexa,  não
indicando fatos concretos aptos a revelar plausibilidade mínima quanto à ocorrência de atividades
criminosas. Falta de verossimilhança do relato, que se mostra, no caso, desprovido de suporte
probatório.  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.

160. Processo: 1.29.004.000508/2017-51 Voto: 6439/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato previdenciário. CP,
art.  171,  §3º.  Recebimento  de  benefício  de  auxílio-doença,  no  período  de  15/04/2013  a
30/06/2013, concomitantemente ao exercício de atividade remunerada. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Perícia  judicial  que  constatou  a  existência  de  incapacidade
laborativa do segurado de forma total e contínua, desde 2012, em razão de ser ele portador de
transtorno delirante orgânico, tipo esquizofrênico. Carência de elementos seguros a demonstrar
que o investigado tenha se valido de fraude para obter vantagem indevida perante a autarquia
previdenciária. Inocorrência de artifício ou ardil apto a caracterizar o crime de estelionato. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos 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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161. Processo: 1.29.012.000037/2017-81 Voto: 6620/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

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 para apurar possível prática do crime de estelionato majorado por
parte  de  administradores  de  unidade  hospitalar  estabelecida  no  município  de  Bento
Gonçalves/RS. Notícia de realização de cirurgia com recursos oriundos do SUS malgrado tenha o
paciente  pago pelo  procedimento de "colectomia parcial  sem colostomia".  CP,  art.  171,  §  3º.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Secretaria Municipal de Saúde
informou que, até aquele momento, não havia ocorrido pagamento relacionado com o referido
paciente pelo SUS, inexistindo solicitação de laudo de Autorização de Internação Hospitalar (AIH).
Esclarecimento reiterado pela administração do hospital. 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.

162. Processo: 1.29.020.000013/2017-23 Voto: 6625/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da Vara do Trabalho de Cachoeira do
Sul/RS para apurar possível crime de sonegação fiscal cometido por representantes de empresa
de  comércio  varejista  de  equipamentos  e  suprimentos  de  informática  estabelecida  naquela
localidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Delegacia da Receita
Federal  do Brasil  em Santa  Maria/RS informou que  os  fatos  noticiados referentes aos  anos-
calendário de 2010 e 2011 já se encontram alcançados pela decadência e aqueles relativos aos
anos-calendário de 2012 e 2013 foram considerados sem relevância fiscal. Natureza material de
eventual delito tributário. Constituição definitiva de crédito não verificada. Súmula Vinculante nº 24
do  STF.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

163. Processo: 1.29.020.000017/2017-10 Voto: 6618/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar possível crime de apropriação indébita previdenciária por parte de empresa
individual estabelecida no município de Cachoeira do Sul/RS. CP, art. 168-A, § 1º, I. Revisão de
arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Oficiada,  a  Delegacia  da Receita  Federal  em Santa
Maria/RS  informou  não  haver  procedimento  fiscal  em  curso  ou  encerrado  em  desfavor  da
empresa  investigada.  Ausência  de  interesse  fiscal  em  razão  do  débito  não  atingir  o  Valor
Esperado de Lançamento (VER), nos termos do Plano Estratégico Regional da Programação da
10ª Região Fiscal. Crédito tributário apurado no valor de R$ 6.552,48. Consoante entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos
tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00, nos termos do disposto no art. 20 da Lei
nº 10.522/02. Precedentes do STJ: EREsp 1230325/RS, Terceira Seção, DJe 5/5/2015; AgRg no
RHC 54.568/SP, Quinta Turma, DJe 15/5/2015; HC 307.791/SP, Quinta Turma, DJe 17/3/2015;
AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe  11/2/2015.  Precedente  da  2ª  CCR:  NF  nº
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1.31.000.000539/2017-93,  681ª  Sessão  de  Revisão,  03/07/2017,  unânime.  Ressalva  do
entendimento do Relator. Homologação do arquivamento.

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

164. Processo: 1.31.000.000346/2017-32 Voto: 6441/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposto crime de furto, previsto art.
155, §6º, do CP. Nos dia 22 e 23 de dezembro de 2016, percebeu-se o sumiço de duas cabeças
de gado do Campo Experimental da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária " Embrapa de
Porto Velho/RO. Ainda no dia 23 de dezembro de 2016, foram encontrados os animais mortos,
provavelmente por  arma de fogo,  e com sua carne furtada.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Hipótese em que não há qualquer informação que permita vislumbrar
diligências  para  adequada  apuração  da  autoria.  Não  há  testemunhas  presenciais,  não  há
suspeitos e nem vestígios capazes de motivar a realização de diligências para a apuração da
responsabilidade  pelo  furto.  Apuração  da  autoria  delitiva  prejudicada.  Inexistência  de  linha
investigatória potencialmente idônea. Homologação do arquivamento.

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

165. Processo: 1.33.000.001500/2017-19 Voto: 6482/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  suposta  ocorrência  de  furto  de  equipamentos  de
informática (um CPU e um monitor) da Coordenação Regional da Fundação Nacional do Índio,
localizada no bairro Praia Comprida, no município de São José/SC. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Hipótese em que não há qualquer informação que permita vislumbrar
diligências  para  adequada  apuração  da  autoria.  Não  há  testemunhas  presenciais,  não  há
suspeitos e nem vestígios capazes de motivar a realização de diligências para a apuração da
responsabilidade  pelo  furto.  Apuração  da  autoria  delitiva  prejudicada.  Inexistência  de  linha
investigatória potencialmente idônea. Homologação do arquivamento.

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

166. Processo: 1.34.001.000635/2016-39 Voto: 6629/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar notícia de possível prática de crime
de lavagem de capitais mediante o uso de contas detectadas no exterior. Lei nº 9.613/98, art. 1º.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Investigação oriunda a partir de notícia de
crime  veiculada  no  curso  do  Procedimento  Criminal  nº  0009045-17.2005.403.6181,  no  qual,
visando  auxiliar  o  Brasil  na  persecução  de  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  e  contra  a
administração  pública,  as  autoridades  suíças  atenderam  pedido  de  colaboração  jurídica
internacional fornecendo provas documentais a respeito de movimentações bancárias irregulares
em  nome  de  dois  investigados  (M.P.P.  e  R.P.P.).  Imputação  erroneamente  capitulada  como
correspondente ao crime de evasão de divisas, delito não abarcado pelo acordo de colaboração
internacional,  tornando as provas inutilizáveis  naquele  procedimento,  o qual restou arquivado.
Instauração do presente apuratório a fim de subsidiar o ajuizamento de nova ação penal, dessa
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vez, pelo crime de lavagem de dinheiro, conduta também criminalizada pelo país de origem das
provas,  tornando  a  utilização  das  provas  dependente  apenas da  extensão de  autorização  já
concedida.  Pedido  de  desentranhamento  dos  referidos  elementos  probatórios  de  quaisquer
investigações  correntes  pela  autoridade  suíça,  contrariando  as  expectativas  do  MPF.
Impossibilidade de utilização do material anteriormente cedido pela autoridade estrangeira, não se
vislumbrando  outra  linha  investigativa  viável  para  esclarecimento  do  fato.  Homologação  do
arquivamento.

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

167. Processo: 1.34.011.000326/2017-21 Voto: 6561/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Juízo de Direito  que determinou a remessa ao MPF de cópia dos autos de
processo em trâmite perante a 8ª Vara Cível de Santo André/SP, em razão da suspeita de possível
prática  de  crime  contra  a  ordem tributária  pela  parte  demandada na  ação  cível.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal do Brasil informou que a ora
noticiada nunca foi objeto de procedimento administrativo de fiscalização e que não há indícios de
crime contra a ordem tributária a partir  da análise realizada. Constituição definitiva  do crédito
tributário  não  verificada.  Natureza  material  do  delito.  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.
Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

168. Processo: 1.22.021.000090/2016-43 Voto: 6638/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARACATU/UNAI-MG

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

Outras deliberações(Suspensão condicional do processo)

169. Processo: 1.00.000.014618/2016-77 Voto: 6119/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: AÇÃO PENAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3°).
RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ APÓS O ÓBITO DA TITULAR. CPP,
ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTO DELIBERADO NA 673ª
SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 06/03/2017.  1.  Trata-se de Ação Penal  proposta pelo
Ministério Público Federal pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 171, § 3º, do CP, em
virtude do recebimento indevido de aposentadoria por invalidez após o óbito da titular (genitora da
denunciada), no período de 06/2010 a 05/2011, o que resultou no prejuízo de R$ 4.583,83 (quatro
mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos) à autarquia previdenciária. 2. Na
673ª Sessão Ordinária, realizada em 06/03/2017, esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, à
unanimidade, deliberou pela inviabilidade da proposta de suspensão condicional do processo. 3.
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No pedido de reconsideração, o Procurador da República defende a atuação estratégica do MPF,
com  foco  na  investigação  de  organizações  criminosas  que  causam  grandes  prejuízos  à
Previdência  Social.  Para  casos  expressivos  da  criminalidade  de  "varejo",  com  lesão  não
significativa,  como  o  de  que  se  cuida  nestes  autos,  o  requerente  aponta  as  vantagens  da
aplicação do sursis processual, ainda que se trata de estelionato majorado (CP art. 171, § 3º). 4.
Para afastar a causa de aumento da pena de 1/3 prevista no § 3º do art. 171 do CP e, assim,
alcançar-se a pena mínima igual ou inferior a um ano, requisito para a suspensão condicional do
processo, sugere o Procurador da República, além da aplicação da atenuante da reparação do
dano (CP art. 65, III, b), outros três caminhos: a) Aplicação da regra do artigo 171, § 1º do CP, que
se que reporta ao § 2º do art. 155 do mesmo Código; b) Aplicação analógica do artigo 16 do CP;
c) Aplicação da regra do artigo 24, § 2º, do CP. 5. A pena mínima a ser considerada para fins de
proposta de suspensão é a que se encontra abstratamente cominada no tipo penal. Se o objetivo
da norma é suspender a ação penal, logo após o recebimento da inicial acusatória, não é viável a
análise antecipada sobre possíveis cálculos de dosimetria da pena a ser aplicada, inclusive sobre
eventual  reconhecimento  de  atenuantes.  6.  Aplicação  da  regra  do  artigo  171,  §  1º  do  CP.  A
jurisprudência  do  STJ considera  de  pequeno valor,  para  fins  de  furto  privilegiado,  o  prejuízo
correspondente  até  um  salário  mínimo  à  época  do  fato  (HC  9.199/MG,  Rel.  Ministro  FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/06/1999, DJ 16/08/1999, p. 84; HC 396.785/SC, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017). Portanto,
não considero de pequeno o valor o prejuízo causado à Previdência Social, para fins de aplicação
do artigo 171, § 1º do CP. 7. Aplicação da atenuante da reparação do dano (CP art. 65, III, b). Por
força do do que dispõe o artigo 68 do Código Penal, a análise de circunstâncias agravantes e
atenuantes  deve  ser  feita  na  segunda  fase  da  dosimetria,  após  a  análise  de  circunstâncias
judiciais para fixação da pena-base na primeira fase. As atenuantes não podem ensejar a fixação
da pena abaixo do mínimo legal cominado para o tipo penal (Sumula 231 do STJ). Além disso, na
fase inicial da ação penal não é possível afirmar-se que seria de um terço a fração corresponde à
atenuante. A jurisprudência considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para atenuantes ou
agravantes.  Portanto,  a  eventual  aplicação  da  atenuante  não  poderia  compensar  o  aumento
correspondente à majorante (CP art. 171, § 3º).  8. Aplicação analógica do artigo 16 do CP, que
contempla causa de redução de pena, estabelecendo que a reparação ocorra até o recebimento
da denúncia. A reparação posterior ao recebimento da denúncia ensejaria aplicação da atenuante
do artigo  65,  III,  b,  do CP.  A jurisprudência  do STF e do  STJ tem recusado a aplicação  do
arrependimento posterior na hipótese de reparação não integral e posterior ao recebimento da
denúncia.  9.  Aplicação  da  regra  do  artigo  24,  §  2º,  do CP.  O reconhecimento  do estado  de
necessidade como causa de justificação exige análise concreta, contextualizada. No caso de que
se  cuida,  não  se  vê  nas  manifestações  do  MPF em primeira  instância  qualquer  análise  das
circunstâncias para verificação de possibilidade de aplicação da regra do artigo 24, § 2º do CP.
Considerada a imputação tal como formulada na denúncia, não é possível cogitar-se, em sede de
revisão pela 2ª CCR, de aplicação da mencionada causa de justificação. 10. Crime continuado.
Para o caso dos autos, aplica-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, a cada oportunidade
em que o agente faz uso de cartão magnético do INSS para sacar benefício de terceiro já falecido,
pratica nova fraude e lesão ao patrimônio da autarquia, em situação na qual deve ser reconhecida
ação  autônoma  e  novo  crime  de  estelionato,  caracterizando  a  continuidade  delitiva.  (REsp
1282118/RS, Rel.  Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
26/02/2013,  DJe  12/03/2013).  11.  As  inovações  interpretativas  trazidas  no  pedido  de
reconsideração não são suficientes para modificarem a compreensão posta no voto anterior sobre
a impossibilidade da proposta de concessão do benefício de suspensão condicional do processo.
12. Voto pelo indeferimento do pedido de reconsideração. Designação de outro membro para dar
continuidade  à  persecução  penal,  facultando-se  ao  Procurador  da  República  oficiante  a
oportunidade de prosseguir no feito, se assim entender pertinente.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pelo indeferimento do pedido
de  reconsideração,  remetendo-se  os  autos  ao  Conselho  Institucional  do  Ministério  Público
Federal.  Restou vencida a Dra.  Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Participou da votação Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL
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NÃO PADRÃO

170. Processo: JF/MOC-0004321-
45.2017.4.01.3807-NOTCRI

Voto: 6753/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime descrito no art. 171, § 3º em
razão  de  suspeita  na  obtenção  irregular  de  beneficio  do  Programa  Federal  Bolsa  Família.
Investigada teria indicado no requerimento do programa que viveria com três filhos, sendo que em
verdade a guarda de um deles encontra-se com o pai. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diligências. À época do cadastro o casal mantinha união estável, não havendo que se
falar em prestação de informações falsas. Situação socioeconômica da investigada que faz jus ao
benefício  recebido.  Regularização  das  informações  pela  investigada.  Ausência  de  dolo.
Inexistência  de  indícios  da  prática  de  crime  ou  fraude  no  recebimento  do  referido  benefício.
Homologação do arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

171. Processo: 1.29.000.001964/2017-58 Voto: 6787/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO  PÚBLICO  (ART.  297  DO  CÓDIGO
PENAL). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DOCUMENTO APRESENTADO PERANTE A
JUSTIÇA  TRABALHISTA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  1.
Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 297 do Código
Penal.  Apresentação  de  CTPS  com  falsa  anotação  de  vínculo  empregatício  no  bojo  de
reclamatória trabalhista. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuição
ao Ministério Público Estadual por entender que a competência para processar e julgar o crime é
da Justiça Estadual, uma vez que não houve inserção de dados falsos com a finalidade de fraudar
o INSS,  não  havendo,  portanto,  lesão  direta  a  bem jurídico  da  União  ou  de suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. 3. Malgrado não ter havido diretamente a intenção de fraudar a
autarquia federal (INSS), tem-se que a CTPS contendo anotações falsas foi apresentada em ação
trabalhista perante a Justiça do Trabalho. Assim, a ação delituosa, por ter ocorrido no curso de
uma reclamação trabalhista, atingiu a Justiça do Trabalho e evidenciou lesão direta e específica a
serviço da União, o que inequivocamente atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do
art. 109, IV, da Constituição Federal. 4. Não homologação do declínio de atribuições e designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

172. Processo: 1.31.000.000749/2017-81 Voto: 6756/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTICIA  DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334).  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALORES  INFERIORES  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
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(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), praticado por sociedades empresárias,
em razão da ilusão de tributos no valor de R$ 1.283,42. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da insignificância ao caso. 3. 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)". 4. Contudo, no presente caso, não se afigura possível a sua incidência devido à
prática  reiterada  de  delito  da  mesma  natureza  pelos  investigados,  que  possuem  diversas
reiterações delitivas em crimes da mesma natureza. 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.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

173. Processo: DPF/JFA-00250/2016-INQ Voto: 6791/2017 Origem: GABPRM2-TCA - THIAGO
CUNHA DE ALMEIDA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º I e II) em desfavor de agência da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. Relato de que indivíduos não identificados,
armados, adentraram na agência e subtraíram os valores lá depositados. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). De acordo com as informações da Polícia Federal,  é
ínfimo o prejuízo sofrido pela EBCT, no valor de R$ 0,35, pois os valores subtraídos pertenciam,
quase que na sua integralidade ao Banco do Brasil (R$ 661,79), sociedade de economia mista,
logo não configura hipótese de competência da justiça Federal, notadamente por não se tratar de
crime praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, a teor do que dispõe o art.
109,  IV  da  CF.  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.

174. Processo: DPF/JFA-00582/2014-INQ Voto: 6765/2017 Origem:  GABPRM2-OFM  -
ONOFRE DE FARIA MARTINS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime de  estelionato  (CP,  art.  171).  Estelionato  praticado  por  particular  em
prejuízo de particular, utilizando a CEF como meio para a transferência de dinheiro. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Diligências. Oficiada, a CEF informou que não
recebeu  nenhuma  denúncia  sobre  movimentação  indevida  na  conta  utilizada  para  as
transferências de  valores,  bem como não teve  prejuízo  decorrente  dos fatos.  Inexistência  de
prejuízo financeiro para a autarquia federal. 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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

175. Processo: DPF/MOC-00145/2016-INQ Voto: 6687/2017 Origem:  SUBJUR/PRM-MG  -
SUBCOORDENADORIA JURIDICA
DA PRM/MONTES CLAROS

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

Ementa: Inquérito policial. Tentativa de roubo majorado (CP, art. 157, §2º I e II, c/c art. 14, inciso II) em
desfavor de agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos "  EBCT, que funcionava
como banco postal, regido por um contrato de franquia. Relato de que dois indivíduos, armados,
tentaram  subtrair  os  valores  que  se  encontravam  na  agência  dos  Correios  em  Padre
Carvalho/MG. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Constatou-se dos
autos que houve tentativa de subtração das quantias de R$ 31,50 (trinta e um reais e cinquenta
centavos) pertencentes a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e R$ 22.972,39 (vinte e
dois mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) pertencentes ao Banco do
Brasil. Valores que pertenciam quase 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).  Não ocorrendo com a infração prejuízos
penalmente relevantes 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

176. Processo: DPF-UDI-INQ-00100/2015 Voto: 6771/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Recurso. Inquérito Policial. Associação ao Tráfico Internacional de Entorpecentes (Arts. 35 c/c 40,
I  da  Lei  11.343/06)  e  Comércio  Ilegal  de  Arma de  Fogo (Art.  17  da  Lei  10826/03).  Suposta
participação do investigado em organização criminosa que internacionalizava drogas da Bolívia e
as revendia em diversos estados da federação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 desta 2ª CCR/MPF). Juntada de vasta documentação pelo il. Procurador da República oficiante
que demonstra com riqueza de detalhes a estrutura e funcionamento da organização criminosa.
Ausência  de  indícios  de  participação  do  investigado  em  tal  organização.  Elementos  que
demonstram que o indiciado atuava no tráfico interno de entorpecentes e armas. Inexistência de
transnacionalidade  da  conduta  noticiada.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

177. Processo: SRPF-AP-00015/2016-INQ Voto: 6700/2017 Origem:  GABPR5-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes previstos nos arts. 288-A, 296, §1º, III, e 328, todos do Código
Penal.  Noticia  de  que  grupo  comunitário  estaria  atuando  como  uma  espécie  de  milícia,  se
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utilizando de uniformes e símbolos públicos, além de realizar convênios com entidades estaduais.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  desta  2ª  CCR).  Diligências.  Segundo
informado pelo Exército Brasileiro, os uniformes utilizados não guardam semelhança com os do
Exército. Acordos de cooperação técnica celebrados com órgãos públicos estaduais. Da análise
dos fatos, não se vislumbra ocorrência de lesão ou ofensa direta a bens, serviços ou interesse da
União  ou  suas  entidades.  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.

178. Processo: 1.13.000.000418/2017-60 Voto: 6689/2017 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 comunicando irregularidades
em embarcação.  Excesso  de  passageiros.  Revisão  de declínio  (Enunciado  n°  32 -  2ª  CCR).
Relatório da Capitania Fluvial informando tratar-se de embarcação de navegação interior e que
encontra-se  fora  de  trafego.  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.

179. Processo: 1.14.000.001711/2017-15 Voto: 6769/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  prevaricação  (CPM,  art.  319)  praticado  por  militares  da
Capitania dos Portos de Salvador. Revisão de declínio (Enunciado n° 33, 2ª CCR). Suposto crime
cometido "por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil" (art. 9ª, II, "b", do CPM).
Competência da Justiça Militar da União. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Militar.

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

180. Processo: 1.15.000.001987/2017-58 Voto: 6699/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de invasão de dispositivo informático (CP, art. 154-A). Relato do
representante de que terceira pessoa não identificado estaria utilizando sua conta de e-mail, tendo
acesso, inclusive, a seus extratos bancários. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR).
Prejuízo suportado por particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Inexistência de ofensa direta às
atribuições  fiscalizatórias  das  autoridades  sanitárias  federais.  Homologação  do  declínio  de
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atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

181. Processo: 1.15.000.002217/2017-22 Voto: 6705/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta existência, em Caucaia/CE, de curso superior
mantido  sem autorização  do  Ministério  da  Educação "  MEC.  Possível  prática  dos  crimes  de
estelionato e contra as relações de consumo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33
da 2ª CCR). As condutas investigadas afetam serviço e interesse do Ministério da Educação, o
qual possui a atribuição para autorizar o funcionamento de instituição de ensino, havendo, pois,
legitimidade do MPF para atuar na esfera cível sob a perspectiva da tutela de interesses coletivos
em sentido amplo. Remessa de cópia do presente feito à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão
para conhecimento e providências que entender cabíveis. Contudo, sob a ótica penal, as práticas
em tela não acarretam lesão direta a bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas
entidades.  Fato que pode configurar,  em tese,  crimes de estelionato e contra  as relações de
consumo. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio,  remetendo-se  cópia  dos  autos  à  3ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  para
conhecimento  e  providências  que  entender  cabíveis,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).
Participaram da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

182. Processo: 1.17.000.001345/2017-84 - Eletrônico Voto: 6568/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330) relativa a ordem judicial vinculada a
ação envolvendo concessão guarda compartilhada, perante a 1ª Vara da Família da Serra/ES.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Suposto
descumprimento de ordem da Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

183. Processo: 1.17.000.001347/2017-73 - Eletrônico Voto: 6555/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Denúncia  formulada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Possível
compartilhamento de material contando "teor pedófilo" por meio de grupo privado de conversas on
line do aplicativo WhatsApp. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).
Caso em que a suposta conduta delituosa é restrita entre os interlocutores. "Não se constata o
caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a
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comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como
ocorre  na  troca  de  e-mails  ou  conversas  privadas  entre  pessoas  situadas  no  Brasil"  (RE
628624/MG, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 29/10/2015). Ausência de indícios de divulgação
ou publicação de fotos e vídeos em sites,  blogs ou comunidades de relacionamento que são
acessíveis em qualquer lugar do planeta, bastando que a pessoa esteja conectada à internet e
pertença à rede social. Precedente STJ (CC 139090, Min. Felix Fisher, Dje 29/06/2015). Ausência
de  elementos  que  indiquem  transnacionalidade  na  conduta.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

184. Processo: 1.20.004.000269/2017-64 Voto: 6688/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º I e II) em desfavor de agência da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT, que funcionava como banco postal, regido
por um contrato de franquia. Relato de que dois indivíduos, armados, subtraíram a quantia de R$
92.689,46, a qual foi contabilizada como prejuízo apenas ao Banco do Brasil em razão das regras
contidas no contrato de Banco Postal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª
CCR). Dano ao serviço postal não evidenciado. Valores subtraídos relativo às atividades de Banco
Postal,  que  movimenta  valores  do  Banco  do  Brasil.  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.

185. Processo: 1.25.000.002645/2017-17 - Eletrônico Voto: 6447/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º-B, 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.

186. Processo: 1.26.000.001343/2017-86 Voto: 6754/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Trabalhadora que apresentou
atestado médico adulterado perante sua empregadora. Posterior apresentação do documento, por
parte da empregadora, perante Vara do Trabalho, visando justificar a demissão por justa causa do
empregado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Atestado médico
adulterado  apresentado  à  empregadora.  Crime  entre  particulares.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Precedente do STJ: CC 119.939/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção,
DJe 07/05/2012. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

187. Processo: 1.26.000.001761/2017-73 - Eletrônico Voto: 6490/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de oficio oriundo da 2ª Vara do Trabalho de Olinda, dando
conta de possível crime contra a organização do trabalho (CP, art. 203), em razão do referido
Município  ter  sido  condenado por  não  ter  recolhido  o  FGTS de  um empregado.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). O Conselho Institucional do MPF, ao apreciar e acolher
recurso interposto em face de decisão desta 2ª CCR, firmou entendimento no sentido de que "a
lesão a um restrito número de trabalhadores de uma pequena empresa não tem significação para
se ter como lesados interesses que cabe à União proteger e preservar, ainda mais quando a lesão
não atingiu o trabalhador em sua dignidade da pessoa humana".  Para o CIMPF, na linha de
julgados do STF, "o simples fato de haver o descumprimento de normas trabalhistas, prevendo
direitos dos trabalhadores,  não configura o crime a ponto de deslocar  a  competência  para a
Justiça Federal"  (NF nº 1.24.000.000526/2016-78, unânime, 4ª Sessão Ordinária,  10/05/2017).
Competência  da  Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  os  crimes  contra  a  organização  do
trabalho quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores
coletivamente considerados.  Inexistência  de elementos  de informação capazes de legitimar  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.

188. Processo: 1.29.000.001903/2017-91 Voto: 6766/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTO ANGELO-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 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.

189. Processo: 1.29.010.000067/2017-16 Voto: 6706/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
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SANTO ANGELO-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º-B, I do Código Penal. 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.

190. Processo: 1.30.001.003195/2017-00 Voto: 6820/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de esbulho possessório  (CP,  art.  161,  §1º,  II).  Relato de que
traficantes de drogas teriam expulsado moradores de empreendimento residencial do Programa
Minha Casa Minha Vida. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos
ocorridos entre particulares, sem qualquer envolvimento de órgãos públicos federais.  Eventual
prejuízo em detrimento do patrimônio de particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e
interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação  do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

191. Processo: 1.30.008.000145/2017-01 Voto: 6780/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RESENDE-RJ

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

Ementa: Notícia de fato sigilosa apresentada perante à Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de que
pessoa estaria exercendo ilegalmente a profissão de enfermeiro em clínica psiquiátrica privada,
bem como estariam sendo perpetrados por  funcionários da clínica,  abusos sexuais  contra  os
pacientes. Suposta contravenção penal (Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 47) e crime de estupro de
vulnerável (CP, art. 217-A, §1º).  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª
CCR/MPF). Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, ou de
suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Inexistência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições.

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

192. Processo: 1.33.001.000311/2017-19 Voto: 6799/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia  de fato.  Possível  crime de estelionato (CP,  art.  171).  Particular  relata  que terceiro  se
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fazendo  passar  por  empregado  de  instituição  financeira,  fornecedora  de  empréstimos  para
negativados, teria solicitado o depósito do valor de R$ 250,00 antecipadamente para liberar o
empréstimo. 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.

193. Processo: 1.34.001.004698/2017-45 Voto: 6770/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168) de
documentos  pertencentes  a  sindicato,  por  parte  de  seus  diretores.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Suposto crime praticado por ex-Presidente e Tesoureiro
de  entidade  sindical  contra  os  associados.  Sindicatos  são  associações  de  natureza  jurídica
privada, razão pela qual não se evidencia na conduta crime apto a atrair a competência da Justiça
Federal. Inexistência de elementos que denotem ofensa direta a bens, serviços ou interesse da
União ou suas entidades. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

194. Processo: 1.34.001.006334/2017-08 Voto: 6818/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto Crime de terrorismo (art. 2º, caput e §1º, inciso V da Lei
nº  13.260/2016).  Representante que a partir  de notícia  exibida em sitio  da internet,  solicita  a
investigação de morte de um frentista por um grupo de portugueses, em possível ato terrorista.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Da leitura dos autos é
possível concluir que trata-se de um crime de homicídio. Inexistência de indícios da pratica de ato
terrorista. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas
entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

195. Processo: 1.34.003.000577/2017-12 Voto: 6702/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 7°, IX, da Lei n° 8.137/90. Denuncia
anonima encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando a existência de
abatedouro  clandestino.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2ª  CCR).
Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

196. Processo: 1.36.002.000184/2017-36 Voto: 6749/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GURUPI-TO

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

Ementa: Notícia de fato sigilosa. Representação. Suposto crime de ameça (CP, art. 147). Relatos de que
um indivíduo estaria fazendo arruaças e uso de arma de fogo para ameaçar os moradores de um
assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária " INCRA, no Município de
Lagoa da Confusão/TO. Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª  CCR).
Inexistência  de  prejuízo  direto  e  específico  a  bem,  serviço  ou  interesse  da  União,  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, a teor do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal.
Ausência de elemento de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

197. Processo: 1.27.000.001802/2017-94 Voto: 6682/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de desobediência e perigo para vida ou saúde de outrem (CP,
arts. 330 e 132). Relato de descumprimento de Termo de Interdição, oriundo de fiscalização que
constatou 2 (dois)  trabalhadores utilizando andaime tubular  sem os devidos equipamentos de
segurança. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Nos termos do Enunciado
nº  61  da  2ª  CCR,  para  a  configuração  do  crime  de  desobediência  não  basta  apenas  o
descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo necessário que não haja previsão
de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa e que o destinatário da ordem seja
advertido de que o seu não cumprimento caracteriza crime. No caso dos autos, o artigo 161, §4º
da CLT prevê expressamente medidas penais cabíveis em caso de descumprimento de interdição
ou embargo. Atipicidade. Homologação do arquivamento. 2) Expor a vida ou a saúde de outrem a
perigo direto e iminente (CP, art. 132). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a
CCR). 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.

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 de Arquivamento

198. Processo: DPF/AM-00187/2014-INQ Voto: 6802/2017 Origem:  GABPR3-RSR  -  RAFAEL
DA SILVA ROCHA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97. Utilização de
rádio  transceptor,  instalado em embarcação,  sem a devida autorização do órgão competente.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Autuação ocorrida em 25/06/2013.  Pena
máxima cominada ao  delito  de  4  (quatro)  anos  de detenção.  Agente  com mais  de  70 anos.
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Redução à metade do prazo de prescrição (CP, art. 115). Prescrição da pretensão punitiva já que
decorridos mais de quatro anos da data dos fatos (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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

199. Processo: DPF/AM-00704/2013-INQ Voto: 6775/2017 Origem: GABPR4-VRLS -  VICTOR
RICCELY LINS SANTOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de desacato (CP, art. 331). Discussão entre o investigado e oficial
de justiça. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Morte do investigado. Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, I). Homologação do arquivamento.

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

200. Processo: DPF/AM-00831/2016-INQ Voto: 6692/2017 Origem: GABPRM1-BRC - BRUNO
RODRIGUES CHAVES

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  ex-Prefeito,  em  virtude  de  não  ter  respondido  a  pedido  de  informações,  em
Procedimento  Preparatório,  no  qual  se  apurava  eventuais  irregularidades  no  Programa Bolsa
Família  relativo  a  duas  beneficiárias.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Informações solicitadas que não possuem características de  dados técnicos indispensáveis  a
propositura de ACP, a configurar o crime previsto na Lei nº 7.347/85. Noutro passo, quanto ao
possível cometimento do crime de desobediência, verifica-se que as requisições ou não foram
dirigidas ao investigado, ou esse não foi  notificado pessoalmente.  Não configuração do delito
examinado.  Precedente  STJ  (HC  226512/RJ,  Min  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  Dje
30/11/2012).  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

201. Processo: DPF/BG-00007/2017-INQ Voto: 6701/2017 Origem: GABPRM1-RGN - RAFAEL
GUIMARÃES NOGUEIRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). Recebimento indevido de
9 (nove) parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, em 06/07/2015. Revisão de
arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Valores sacados para custear as dívidas deixadas pela titular
do benefício. Informação de formalização de acordo com o INSS para restituição do valor sacado,
mediante  o  desconto  mensal  de  30%  do  seu  próprio  benefício.  Evidente  ausência  de  dolo
específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Homologação do arquivamento.

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

202. Processo: DPF/MBA/PA-00042/2016-INQ Voto: 6793/2017 Origem:  GABPRM3-TSM  -  THAIS
STEFANO MALVEZZI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342).  Testemunha  que  teria
prestado  declarações falsas  em sede de  ação  judicial  federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC
75/93, art. 62, inciso IV). Caso em que o investigado respondeu o que sabia sobre os fatos e que
seu depoimento foi desconsiderado pelo julgador em sua sentença. Não evidenciada a vontade
consciente  para  configuração da  conduta  dolosa.  Declaração juridicamente irrelevante para o
deslinde da causa. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito e de potencialidade
lesiva. 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.

203. Processo: DPF/PHB/PI-00169/2016-INQ Voto: 6685/2017 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto tentado (CP, art. 155 c/c. o art. 14. inc. II) praticado em
desfavor  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  "  EBCT.  Relato  da  tentativa  de
arrombamento à agência da EBCT e da subtração de suporte de uma câmera externa integrante
do  circuito  interno  de  segurança.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências. Imagens de circuito interno de segurança revelou a aproximação de um indivíduo que
usava uma camisa sobre a cabeça, dificultando seu reconhecimento. Perícia Papiloscópica que
concluiu pela ausência de fragmentos de impressões papilares com condições técnicas mínimas
para exame de confronto e individualização. Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva
e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com as ressalvas
do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

204. Processo: SR/DPF/PI-0559/2013-IPL Voto: 6697/2017 Origem: GABPRM1-LDCF - LUCAS
DANIEL CHAVES DE FREITAS

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Relato de suposto furto do patrimônio de
antiga  indústria  Têxtil,  vinculado  a  processo  de  execução  trabalhista  que  estaria  sob
administração da Vara Federal do Trabalho de Picos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diligências. Notícia de que após noticiada a realização de investigações policiais,
parte dos bens de maior valor que haviam sido furtados foram devolvidos, restando desaparecido
apenas alguns metros de fios de cobre. Informação de que, após tal acontecimento, o proprietário
da massa falida teria perdido o interesse na apuração dos fatos. Objetos remanescentes que
teriam pequeno valor. Ausência de indícios de autoria delitiva e decurso de grande lapso temporal
desde a data dos fatos. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código
Penal e da Súmula nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

205. Processo: 1.00.000.014081/2017-26 - Eletrônico Voto: 6494/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação para apurar suposta prática de compra de
votos pelo gestor do município de Silves/AM que teria empregado pessoas em troca de votos.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a realização de diligências, os fatos
narrados não se confirmaram, não havendo qualquer indício da prática do crime noticiado. Falta
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de justa causa para prosseguir na apuração. Homologação do arquivamento.

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

206. Processo: 1.11.001.000208/2017-36 Voto: 6792/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Supostos  crimes  de  falsificação  de  documento  particular  (CP,  art.  298)  e
estelionato na modalidade tentada (CP, art. 171, § 3º c/c art. 14, II). Caso em que a segurada
ingressou com ação judicial buscando sua aposentadoria por idade na qualidade de segurada
especial e apresentou Declaração de Exercício de Atividade Rural, emitida por Sindicato Rural,
que não retratava a realidade e contrato de comodato falso. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios de materialidade delitiva quanto ao crime de falsificação
de documento particular, uma vez que o contrato de comodato, apesar de ter sido assinado em
data posterior ao início de sua vigência, retrata o período correto do empréstimo de terra em seu
conteúdo. No que tange a declaração de exercício de atividade rural, consta que ela foi baseada
em documentos e dados concretos sem emitir declaração falsa. 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.

207. Processo: 1.12.000.000381/2017-15 Voto: 6704/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Noticia  de fato.  Suposto crime de estelionato majorado (CP,  art.  171,  § 3º)  contra  o  Instituto
Nacional da Seguridade Social.  Representação veiculada na Sala de Atendimento ao Cidadão
dando conta que genitora  de pessoa com problemas mentais  estaria  usufruindo do benefício
assistencial de seu filho de forma indevida. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Encaminhamento da noticia  ao INSS para averiguação de suposta utilização indevida de
benefício assistencial. Ausência de indícios de fraude quanto ao requerimento e concessão do
aludido benefício. Inexistência de elementos probatórios mínimos aptos a viabilizar, no momento,
o início da persecução penal. Ausência de justa causa. 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.

208. Processo: 1.12.000.000437/2017-23 Voto: 6751/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  patrocínio  infiel  (CP,  art.  355).  Advogados,  regularmente
intimados, teriam deixado de apresentar alegações finais em procedimento criminal. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Aplicação de multa na ordem de R$ 8.000,00 pelo Juízo
processante.  Segundo consta dos autos,  os investigados teriam constituído novos advogados,
que apresentaram os referidos memoriais em Juízo. Tipo penal que exige o efetivo prejuízo à
defesa. Materialidade delitiva não evidenciada, uma vez que não houve prejuízo aos réus. Falta
de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

209. Processo: 1.15.000.002288/2016-44 Voto: 6694/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Notícia de que aluno
de  academia  de  ginástica  teria  recebido  seguro-desemprego  indevidamente.  Revisão  de
arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Dados genéricos  que  não  permitem a  continuidade da
persecução penal,  já  que  sequer  há  o  nome da  pessoa  que  teria  recebido  indevidamente  o
benefício, além de que a academia em questão funcionou por apenas 3 meses e não possui
CAGED, folha de ponto ou outros registros necessários á  elucidação dos fatos.  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.

210. Processo: 1.15.001.000138/2017-77 Voto: 6819/2017 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).  Notícia  de que
dependente  de  Beneficiária  do  Programa  Bolsa  Família  teria  efetuado  uma  doação  de  R$
2.000,00, em forma de cessão de uso de veículo, para o custeio de campanha eleitoral de uma
candidata ao cargo de vereador,  o que vislumbraria possível  desnecessidade na obtenção do
benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Veículo com mais de 20 anos de
uso. 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.

211. Processo: 1.19.000.000144/2017-95 Voto: 6695/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação para apurar suposta prática de compra de
votos pelo gestor do município de Marajá do Sena/MA. Noticia dando conta que o prefeito teria
exonerado  o  representante,  que trabalhava como supervisor  escolar,  após  esse  recusar  uma
solicitação do prefeito em apoiar candidata as eleições municipais. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Representante  que ocupava  cargo  em comissão,  de livre  nomeação e
exoneração pelo gestor municipal.  A teor do contido no artigo 73 , V , a , da Lei nº 9.504 /97, são
permitidas  a  qualquer  tempo  a  dispensa  de  funções  de  confiança  e  a  exoneração  de
servidores públicos ocupantes  de cargos em  comissão,  inclusive  em  período  eleitoral.  Ainda,
verifica-se a ausência de acervo probatório apto a comprovar a alegada manutenção no cargo em
comissão à promessa de voto na candidata indicada. Falta de justa causa para prosseguir na
apuração. Homologação do arquivamento.

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

212. Processo: 1.19.000.000784/2017-03 Voto: 6680/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Procedimento instaurado para apurar suposta fraude cometida na transferência
compulsória de estudante dependente de militar, em razão deste ter sido transferido para outra
localidade,  quando,  em  realidade,  este  teria  permanecido  no  local  inicial.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A  transferência  inicialmente  foi  indeferida
administrativamente, o que ensejou o ajuizamento de mandado de segurança, que teve o pedido
liminar concedendo a referida transferência. Militar que teve a transferência adiada por motivos
excepcionais. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

213. Processo: 1.21.001.000155/2017-15 Voto: 6698/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
DOURADOS-MS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de exploração não autorizada do espectro de radiofrequência (Lei
4.117/62,  art.  70).  Noticia  de  que  Rádio  Comunitária  estaria  auferindo  lucro  ao  veicular
propagandas.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Rádio que
possui autorização para funcionamento. Ausência de indícios da prática de ilícito penal. Fatos que
já são de conhecimento do órgão fiscalizador competente, o qual deverá adotar as providências
em âmbito administrativo e remeter as conclusões ao MPF no caso de verificada alguma infração
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.

214. Processo: 1.21.003.000122/2017-47 - Eletrônico Voto: 6446/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NAVIRAÍ-MS

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

Ementa: Notícia de fato. Representação recebida por meio eletrônico noticiando a suposta ocorrência do
crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do CP) em fazenda localizada no
município de Naviraí/MS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Realizações de
diligências que não confirmaram o teor da denúncia. Relatório da Gerência Regional do Trabalho
no  município  concluiu  pela  inexistência  de  práticas  que  caracterizem  trabalho  em condições
degradantes.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

215. Processo: 1.22.000.001965/2017-53 Voto: 6679/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147). Relato de ameaças contra líderes locais
de certa região de Minas Gerais, assinaladas durante reunião de comissão de direitos humanos
da assembleia legislativa do referido estado. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV).
Generalidade  na  narrativa  apresentada  como  possíveis  ameaças.  Inexistência  de  elementos
mínimos de materialidade delitiva. Ausência 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.

216. Processo: 1.22.001.000124/2017-19 Voto: 6708/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime previsto no artigos 241-A do Estatuto da
Criança e do Adolescente. Divulgação de foto de menino nu na internet. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Ausência de identificação dos dados cadastrais do
endereço do IP investigado. Informação do provedor de internet  de que não possuiria mais o
registro de conexão em razão do tempo decorrido. Inexistência de autoria delitiva. Ausência de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

217. Processo: 1.22.020.000008/2017-71 Voto: 6755/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º).
Representação  encaminhada  por  meio  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  relatando  que
aposentado por invalidez, acusado de atropelamento, teria apresentado como álibi o fato de estar
prestando serviços voluntários em outro local. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). No caso, não se vislumbra fraude no recebimento de benefício previdenciário em virtude do
recebimento de aposentadoria por invalidez e exercício de atividade remunerada concomitante,
haja  vista  tratar-se  de  trabalho  voluntário  exercido  de  forma  eventual.  Inexistência  de
comprovação de recebimento de beneficio previdenciário de forma indevida. Ausência de indícios
do cometimento 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.

218. Processo: 1.22.020.000124/2015-29 Voto: 6789/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: PIC. Suposto crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98). Relatório de Inteligência
Financeira do COAF relatando que, apesar de o investigado não possuir vínculos empregatícios
registrados  ou  participação  societária,  apresentava  movimentação  financeira  incompatível.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Investigado que exerce empreendimento
econômico lícito informalmente (sem registro de empresário), não tendo, portanto, movimentações
financeiras  completamente  incompatíveis  com  sua  situação  econômica.  Considerando  a
possibilidade da prática de crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90), informação proveniente
da Receita Federal do Brasil dando conta de que não existem procedimentos fiscais atualmente
em  curso  contra  o  investigado.  Crime  de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da
constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 19 e da Súmula Vinculante
nº 24 da Suprema Corte. Ausência de crime antecedente à lavagem de capitais. Inexistência de
justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

219. Processo: 1.23.000.000409/2014-80 Voto: 6750/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Perito teria atrasado a entrega de
dois laudos periciais ao Juízo Trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Verifica-se que à época dos fatos havia sanção de natureza civil  para o fato em questão, que
viabilizava a substituição do perito e aplicação de multa, a indicar a atipicidade da conduta. Noutro
giro,  mesmo que se entendesse pela existência do crime de desobediência, verifica-se que o
mesmo encontra-se prescrito.  Pena máxima cominada em abstrato para o delito que é de 06
(seis) meses de detenção. Fatos ocorridos 08/2013. Prescrição da pretensão punitiva estatal já
que decorridos mais de 03 (três) 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.

220. Processo: 1.23.000.000978/2015-14 Voto: 6693/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no
art.  171,  §  3º  em razão  de  indícios  de  fraude  perpetradas  por  supostos  contemplados  com
moradias do Programa Minha Casa Minha Vida. Investigada que teria cedido seu imóvel para
outra pessoa ali residir. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após a realização
de diligências investigatórias,  foi  constatado que a investigada sequer foi  contemplada com o
projeto habitacional no Município. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

221. Processo: 1.25.000.000433/2017-97 Voto: 6813/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Relato de supostas ilegalidades no financiamento de movimentos
de rua que ocorreram durante o processo de impeachment da ex-presidente do Brasil e pedido de
reconhecimento de erro de justiça contra a sua prisão. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Inexistência  de  conduta  típica  a  ser  apurada.  Atipicidade  da  conduta  quanto  ao
financiamento de movimentos de rua. Noutro giro, o pedido em questão deve ser feito em juízo,
por meio adequado. 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.

222. Processo: 1.25.002.000477/2017-05 Voto: 6691/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CASCAVEL/TOLEDO-PR
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime previsto no artigo 241-A do Estatuto da
Criança e do Adolescente.  Divulgação de vídeo de link disponibilizado em site de busca que
sugeriria pornografia infantil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências.
Ao acessar o referido link não se verifica qualquer conteúdo pornográfico envolvendo crianças ou
adolescentes. Ausência de materialidade. Inexistência de elementos mínimos que apontem para a
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.

223. Processo: 1.25.008.000211/2017-02 Voto: 6696/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação relatando que concessionária de energia elétrica teria realizado
pagamentos ilegais de indenizações de direitos minerários a pessoas não detentoras de direito de
lavra minerária, em prejuízo de empresas detentoras de autorização. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Segundo as diligencias realizadas,  não restou caracterizada o
pagamento de qualquer indenização, seja para mineradoras ou garimpeiros, haja vista não ter
sido identificado direitos minerários indenizáveis na região. O que restou demonstrado foi que,
após discussão entre a população envolvida, a empresa e diversas entidades e órgãos, entre eles
o MPF, que ficou acertado o pagamento de uma compensação social pela perda de renda familiar
dos trabalhadores que obtinham seu sustento e de sua família da atividade ilegal de garimpo na
região. Por outra banda, não se verifica que a representante possuísse, sem sombra de dúvidas,
licença válida apta a fazer jus a indenização pretendida, tanto que condenada em procedimento
criminal  pelos crimes de usurpação de bens públicos e contra o meio ambiente.  Ausência de
indícios da prática de crime.  Homologação do arquivamento,  com as ressalvas do art.  18 do
Código Penal.

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

224. Processo: 1.25.016.000074/2017-07 Voto: 6752/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
APUCARANA-PR

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório por parte de
Procurador do INSS (CP, art. 356). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de
elementos que permitam a individualização da conduta, haja vista que a carga dos autos se deu
de maneira genérica com a expressão "Procurador INSS". No mesmo sentido é a certidão que
certifica a devolução dos autos, sem informar quem os teria devolvido. Inexistência de elementos
que permitam concluir que, após a intimação para a devolução dos autos, teria havido dolo em
não restituí-los ao Cartório. Ausência de indícios de autoria. Homologação do arquivamento.

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

225. Processo: 1.29.001.000041/2012-64 Voto: 6757/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BAGE-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, I), consistente em
deixar de declarar notas fiscais de vendas emitidas e deixar de comprovar a origem de depósitos
bancários  realizados.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Processo
administrativo  que  aguarda julgamento de impugnação no âmbito  do processo administrativo.
Crime material que se só se consuma com a definitiva constituição 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.

226. Processo: 1.29.004.000354/2017-05 Voto: 6690/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
P.FUNDO/CARAZINHO

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, I e IV). Noticia de
que engenheiro civil teria emitido "Carta Habite-se" em nome do Município de Espumoso/RS, com
data falsa, visando evitar o lançamento de créditos tributários pelo INSS devidos pela edificação
da obra.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Envio  da noticia  a  Receita
Federal do Brasil para conhecimento e providencias quanto a fiscalização e constituição do crédito
tributário. Crime material que se só se consuma com a definitiva constituição 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.

227. Processo: 1.31.000.000197/2016-21 Voto: 6683/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostos crimes de falsificação de documentos e inserção de
dados falos em sistema de informação ( CP, art. 297 e 313-A). Relato de bloqueio do pagamento
de aposentadoria de servidora de ministério devido à falta de seu recadastramento. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Diligências. Oficiado, o ministério informou que a
situação foi devidamente tratada em procedimento administrativo.  Documentos comprobatórios
que  demonstraram  que  o  pagamento  já  foi  restabelecido  bem  como  foi  realizado  o  devido
recadastramento da representante. 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 Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

228. Processo: 1.31.000.000597/2017-17 Voto: 6684/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto qualificado (CP, art.  155, §4º, inciso II).  Relato de que
funcionário  de  empresa  terceiriza,  durante  a  vistoria  dos  terminais  eletrônicos  da  Caixa
Econômica Federal - CEF, encontrou um artefato de clonagem de cartão, conhecido como "chupa-
cabra". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Imagens do circuito interno de
segurança que não foram capazes esclarecer os fatos. Ausência de testemunhas ou de vestígio
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material qualquer tendentes a identificar a autoria do crime. Inexistência de elementos mínimos da
autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Transcurso de mais de 2 (dois) anos
do fato. 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.

229. Processo: 1.31.003.000062/2017-16 Voto: 6816/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
VILHENA-RO

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostos crimes de supressão de documento e prevaricação (CP,
arts. 305 e 319). Representante que relata ter sido mal tratada por médica perita do INSS e que
esta teria sumido com seu exame de ressonância magnética e o respectivo laudo, tendo, ainda,
seu benefício previdenciário cessado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).
Diligências. Oficiado, o INSS informou que a representante já foi submetida à perícia medica, e o
benefício encontra-se ativo, com pagamentos sem interrupção ou atraso. Ainda, informou que o
atraso  na  devolução  dos  documentos,  ocorreu  em  virtude  de  motivos  pessoais  que  foram
justificados pela médica perita. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

230. Processo: 1.34.001.006735/2017-50 Voto: 6759/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Noticia  de  fato.  Representação  encaminhada  por  meio  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
noticiando supostas irregularidades na gestão de entidade religiosa. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Condutas contrárias ao estatuto da entidade que não possuem qualquer
relevância  penal.  Noutro  passo,  não  é  dado  ao  MPF intervir  na  administração  de  entidades
religiosas,  por  força do previsto  no art.  19,  I  da Constituição da República.  Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou 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: 1.34.030.000096/2017-71 Voto: 6760/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JALES-SP

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Manifestação  encaminhada  por  meio  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,
relatando  que  empresa  teria  adquirido  empréstimo  fraudulento  perante  o  BNDES  e  seria
administrada por "laranjas". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Denúncia
genérica  e  vaga,  sem  qualquer  elemento  concreto  que  possa  orientar  uma  investigação.
Inexistência de elementos mínimos que justifiquem a deflagração de procedimento investigativo.
Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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232. Processo: 1.36.000.000830/2014-32 Voto: 6681/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Relato de que Procurador-Geral do
Município de Palmas, não teria respondido diversos mandados de intimações do juízo local, para
que prestasse informações acerca do cumprimento de ofício também emitido pelo mesmo juízo.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada em abstrato para
o delito que é de 06 (seis) meses de detenção. Fatos ocorridos no ano de 2014. Prescrição da
pretensão punitiva estatal já que decorridos mais de 03 (três) anos da data dos fatos (CP, art. 109,
inc. VI). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

233. Processo: 1.17.004.000069/2017-05 Voto: 6686/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LINHARES-ES

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  anônima.  Relato  da  prática  de  atos  preparatórios  visando  à
invasão de residencial financiado pelo programa "minha casa minha vida" do Governo Federal.
Relato ainda de que as casas do empreendimento não teriam sido entregues devido à falta da
rede de água e esgoto. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiada, a
Caixa Econômica Federal esclareceu que não detectou nenhuma irregularidade e nem indícios de
fraudes quanto ao residencial, informou que a entrega está condicionada à conclusão das obras
do  empreendimento,  bem  como  esclareceu  que  não  houve  registro  de  invasão  do
empreendimento. Ausência de materialidade delitiva. 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.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

234. Processo: JF-AÇA-0001534-73.2017.4.03.6107-
INQ

Voto: 6550/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  DO  MUNICÍPIO  DE
ARAÇATUBA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/90,
ART.  1º,  I  e  II.  MPF:  ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NA  ILICITUDE  DAS  PROVAS.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. QUEBRA DE
SIGILO  EFETUADA DIRETAMENTE  PELA RECEITA FEDERAL.  OBSERVÂNCIA,  NO  CASO
CONCRETO,  DOS  PARÂMETROS  DA  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  105/2001.
CONSTITUCIONALIDADE  FIRMADA  PELO  STF.  LICITUDE  DAS  PROVAS  OBTIDAS.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  prática  de  crime  contra  a  ordem  tributária,
previsto no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90, consistente na redução de tributos, relativos aos anos-
calendário de 2004 a 2007, mediante omissão de receita por parte dos representantes legais de
empresa  estabelecida  em Araçatuba/SP.  2.  O Procurador  da  República  oficiante  promoveu o
arquivamento dos autos,  ressaltando que as provas da omissão de rendimentos da empresa
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investigada foram obtidas mediante quebra de sigilo bancário realizada diretamente pela Receita
Federal em procedimento de fiscalização, sem prévia autorização judicial, o que impossibilitaria a
sua utilização no processo penal em razão de flagrante nulidade. 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de
Araçatuba-SP discordou da razões do Parquet, perfilhando entendimento pela possibilidade de
acesso de dados bancários pela Receita Federal, sem anterior decisão judicial. 4. Com efeito, não
se  vislumbra  a  existência  de  evidente  vício  sanável  ou  insanável  no  presente  apuratório.  A
utilização  pela  Receita  Federal  de  dados  sigilosos  obtidos  diretamente  junto  a  instituições
bancárias encontra respaldo nos arts. 1º, § 3º, III, e 6º da LC nº 105/2001 e no art. 11 da Lei nº
9.311/96, desde que haja processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e
que tais exames sejam pelo fisco considerados indispensáveis, o que se verificou no caso em
exame. 5. A respeito do tema controvertido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão
realizada aos 24/02/2016, concluiu o julgamento conjunto de processos (ADIs nºs 2859, 2390,
2397 e 2386) nos quais se questionavam dispositivos da Lei Complementar nº 105/2001, que
permitem à Receita  Federal  receber  dados bancários  de contribuintes fornecidos  diretamente
pelos bancos,  sem prévia  autorização judicial.  6.  Por  maioria  de votos (9  a  2),  prevaleceu o
entendimento de que as disposições legais não resultam em quebra de sigilo bancário, mas, sim,
em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. A transferência de informações, na verdade, é feita dos bancos ao fisco, que tem o
dever de preservar o sigilo dos dados, não havendo, assim, ofensa a preceitos constitucionais. 7.
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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

235. Processo: JF/CE-0001248-76.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 6470/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I e II). Funcionaria do IBGE, durante
o  exercício  da  função,  teve  objeto  pertencente  ao  Instituto  subtraído  por  indivíduos  que
empregaram grave ameaça por meio de arma de fogo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Os indivíduos, após a ação delituosa, evadiram-se do local em uma motocicleta sem
placa. Inexistência de imagens de câmeras de segurança e testemunhas no local do fato. Vítima
não forneceu detalhes hábeis à identificação dos agentes. Ausência de elementos capazes de
levar à elucidação da 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.

236. Processo: JF/CE-0806680-43.2017.4.05.8100-
INQ - Eletrônico 

Voto: 6528/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME DE  CONTRABANDO.  IMPORTAÇÃO  IRREGULAR DE 1.930
MAÇOS DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar suposta prática de contrabando (CP, art. 334-A), tendo em vista
apreensão, em poder do investigado, de 1.900 maços de cigarros de procedência estrangeira,
desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular
importação. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no
princípio da insignificância.  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
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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  (1.900  maços  de  cigarros)  supera  o  limite  estabelecido  por  esta  Câmara.  6.
Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à
persecução penal.

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

237. Processo: JF/PR/CAS-5002453-
69.2017.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 6835/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV).  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento
investigatório  instaurado  para  apurar  05  (cinco)  casos  de  possíveis  crimes  de  descaminho,
tipificado no art. 334 do Código Penal, tendo em vista o ingresso no país de produtos de origem
estrangeira desacompanhados da documentação necessária que comprovasse a regularidade da
importação. 2. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com base no
princípio  da  insignificância,  haja  vista  a  inexpressiva  ofensa  ao  bem  jurídico  tutelado,
considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3. O MM.
Juiz Federal discordou das razões ministeriais em relação a três dos cinco casos, remetendo os
autos a esta 2ª CCR/MPF. 4. Conforme o Enunciado nº 49 da 2ª CCR/MPF: "Admite-se o valor
fixado no art. 20, 'caput', da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação
do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de  descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da
conduta". 5. Em relação a 1 (um) caso, o valor dos tributos iludidos é superior ao parâmetro fixado
para a  aplicação do princípio  da insignificância  (R$ 10.000,00).  Quanto a outros 2 (dois),  há
notícia de reiteração da prática delitiva (registro de diversos outros procedimentos administrativos,
em virtude de infração de mesma natureza, nos últimos cinco anos). 6. Não homologação do
arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

238. Processo: JF-SOR-INQ-0005287-
29.2017.4.03.6110

Voto: 6837/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV).  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  O Ministério Público
Federal  ofereceu  denúncia  em  desfavor  de  quatro  investigados  pela  prática  do  crime  de
contrabando de cigarros. Além dos cigarros, três dos quatro investigados trouxeram mercadorias
diversas  do  Paraguai,  sem a  documentação  necessária  que  comprovasse  a  regularidade  da
importação, o que configura, em tese, o crime de descaminho (CP, art. 334), iludindo o pagamento
de tributos federais nos valores de R$ 228,44; R$ 1.201,86 e R$ 3.259,55. 2. Quanto ao crime do
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art. 334 do CP, o il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no
princípio  da  insignificância,  haja  vista  a  inexpressiva  ofensa  ao  bem  jurídico  tutelado,
considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3. O MM.
Juiz Federal discordou das razões ministeriais, ante a reiteração da conduta delitiva, remetendo
os autos a esta 2ª CCR/MPF. 4. Conforme o Enunciado nº 49 da 2ª CCR/MPF: "Admite-se o valor
fixado no art. 20, 'caput', da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação
do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de  descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da
conduta". 5. Em relação aos três investigados, há notícia de reiteração da prática delitiva por parte
deles  (registro  de  diversos  outros  procedimentos  administrativos,  em  virtude  de  infração  de
mesma  natureza,  nos  últimos  cinco  anos),  o  que  não  pode,  simplesmente,  deixar  de  ser
considerado para efeito de aferição do tamanho da lesão causada ao bem jurídico protegido pela
norma.  6.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

239. Processo: SPF/BA-01588/2012-INQ Voto: 6602/2017 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
FEDERAL  DE  FEIRA  DE
SANTANA/BA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de contrabando (CP, art. 334-A), consistente na manutenção em
depósito  de  máquina  caça-níquel  com  componente  de  origem  estrangeira.  Promoção  de
arquivamento embasada na ausência de autoria. Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art.
28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Constatada, em tese, a materialidade do delito, tendo
em vista a comprovação da origem estrangeira de determinadas peças. Prejudicada a indicação
da autoria  do crime de contrabando.  Os responsáveis  pela  importação das  máquinas e  pela
instalação  das  mesmas  nos  estabelecimentos  comerciais  não  são  os  próprios  donos  ou
responsáveis  pelo  estabelecimento  onde  foram  apreendidas.  Declaração  do  investigado,
proprietário  do  estabelecimento,  não  forneceu  subsídios  aptos  à  investigação.  Verifica-se,  da
análise  dos  autos  que  a  possibilidade  de  identificação  da  autoria  é  ínfima  diante  das
circunstâncias do fato e o tempo decorrido. 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). 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.

240. Processo: 1.25.000.002373/2015-85 Voto: 6832/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento investigatório. Suposta prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral,
tendo  em vista  a  constatação  de  irregularidades  na  arrecadação  e  gastos  de  campanha  de
candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014. O il. Promotor Eleitoral oficiante
promoveu  o  arquivamento  com  base  na  ausência  de  potencialidade  lesiva,  aduzindo  que  a
conduta ora em análise é incapaz de alterar ou turbar o resultado das eleições, uma vez que a
prestação de contas da campanha somente é apresentada após o término do pleito eleitoral,
conforme art. 29, III, da Lei nº 9.504/97. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O
TSE, por meio de decisão monocrática do Ministro Luiz Fux (REspe Nº 2195-17.2014.6.16.0000),
aprovou, com ressalvas, as contas prestadas pelo investigado, apenas mantendo a devolução do
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional, que teriam sido recebidos de fonte
vedada durante  a  campanha eleitoral.  Consta,  ainda,  da  referida  decisão  que  não  se  logrou
demonstrar qualquer indício de má-fé por parte do candidato. Meras irregularidades no âmbito
eleitoral,  relacionadas à prestação de contas da campanha,  que já  estão sendo devidamente
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sanadas. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para o prosseguimento da
persecução penal. Homologação do 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

241. Processo: 1.00.000.014075/2017-79 - Eletrônico Voto: 6838/2017 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3º, DO
CP). ARQUIVAMENTO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar 2 (dois) casos de possíveis
crimes de estelionato contra  o INSS (CP,  art.  171,  §  3º),  diante  da constatação de supostas
irregularidades  no  recebimento  de  benefícios  assistenciais  ao  idoso,  mediante  o  uso  de
documentos  ideologicamente  falsos.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito, alegando a prescrição em relação a um dos casos. Quanto ao outro, pela
aplicação do princípio da insignificância, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais). 3. O MM. Juiz Federal discordou das razões ministeriais em relação a
um dos casos, por entender que o princípio da insignificância não se aplica ao delito previsto no
art.  171,  § 3º,  do CP. 4.  Quanto à investigada remanescente,  verificou-se que o recebimento
indevido do benefício, durante o período de 09/08/2013 a 01/09/2015, causou aos cofres públicos
prejuízo que gira em torno de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 5. No caso do estelionato contra o
INSS, não se mostra razoável a aplicação do princípio da bagatela, dada a relevância do bem
jurídico protegido,  porquanto não se trata  de patrimônio  particular,  mas sim de um direito  da
coletividade. Precedentes do STF, STJ e desta 2ª CCR. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

242. Processo: DPF/BG-00074/2017-INQ Voto: 6841/2017 Origem:  GABPRM2-GFFT  -
GUILHERME  FERNANDES
FERREIRA TAVARES

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Movimentação financeira realizada
entre contas da Caixa Econômica Federal sem a devida autorização do titular de uma das contas.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Movimentação que ocorreu por meio de
cartão  e  senha  pessoal  em  terminal  de  auto  atendimento.  Ausência  de  elementos  que
demonstrem  falha  no  sistema  ou  a  participação  de  funcionários  da  CEF  na  movimentação
financeira.  Prejuízo  suportado  unicamente  pelo  particular.  Inexistência  de  prejuízo  a  bens,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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243. Processo: DPF/MOC-00095/2015-INQ Voto: 6830/2017 Origem:  SUBJUR/PRM-MG  -
SUBCOORDENADORIA JURIDICA
DA PRM/MONTES CLAROS

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  ocorrência  do  crime  de  roubo  contra  uma
agência dos Correios situada na cidade de Japonvar/MG, ocorrido em 17/11/2014. CP, art. 157, §
2º, I e II. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Constatou-se dos autos
que foram subtraídos as quantias de R$ 9,04 pertencentes a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos  e  R$  3.158,07  pertencentes  ao  Banco  Postal.  Danos  ao  serviço  postal  não
evidenciados. Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou
destruição  de  bens  cedidos  pela  franqueadora,  não  restando  configurado,  no  caso,  real  e
expressivo  prejuízo à empresa pública federal.  Precedentes do STJ (CC nº  145.800/TO,  DJe
25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-
INQ,  676ª  Sessão  de  Revisão,  24/4/2017,  unânime).  Carência  de  elementos  de  informação
capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

244. Processo: DPF/MOC-00147/2016-INQ Voto: 6758/2017 Origem:  SUBJUR/PRM-MG  -
SUBCOORDENADORIA JURIDICA
DA PRM/MONTES CLAROS

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta ocorrência do crime de roubo contra uma agência dos Correios situada
na cidade de Várzea da Palma/MG, ocorrido em 19/10/2015 (CP, art. 157, § 2º, I e II). Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  Constatou-se  dos  autos  que  foram
subtraídos as quantias de R$ 1.012,12 pertencentes ao Banco Postal e R$ 5,44 pertencentes a
ECT, além do colete balístico, da arma e de munições do vigilante que atuava na agência no
momento dos fatos. 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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

245. Processo: SRPF-AP-00021/2016-INQ Voto: 6762/2017 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Pessoa física teria se apresentado
como servidor do INSS a fim de obter vantagem indevida de particulares, mantendo-os em erro,
sob o argumento de que realizaria um cadastro de beneficiários ao pagamento de indenização
para Seringueiros, considerados Soldados da Borracha, em troca de uma "taxa" de R$ 100,00.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Eventual prejuízo em detrimento
de particulares. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União, suas autarquias ou
empresas públicas. 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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

246. Processo: SRPF-AP-00153/2015-INQ Voto: 6761/2017 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de estelionato, na modalidade tentada, falsidade
ideológica e uso de documento falso. Particular teria recebido cheque no valor de R$ 160,00 de
empresa privada e, posteriormente, teria adulterado o valor da cártula, passando a constar o valor
de R$ 5.080,00, apresentando-o, em seguida, ao Banco do Brasil S/A. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Prejuízo restrito ao banco, real vítima da falsidade.
Aplicação da Súmula nº 42 do Superior Tribunal de Justiça: "Compete a Justiça Comum Estadual
processar e julgar as causas cíveis em que é parte Sociedade de Economia Mista e os crimes
praticados  em  seu  detrimento".  Inexistência  de  lesão  direta  e  específica  a  bem,  serviço  ou
interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

247. Processo: 1.10.000.000377/2017-13 - Eletrônico Voto: 6829/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171) ou de apropriação indébita
(CP, art. 168). Advogado teria se apropriado indevidamente de valores pertencentes a seu cliente.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo ao patrimônio de particular.
Inexistência  de  lesão  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução.
Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.23.000.001748/2013-01, 617ª Sessão, de 6/4/2015,
unânime). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

248. Processo: 1.14.002.000174/2017-68 - Eletrônico Voto: 6507/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de homicídio (CP. Art. 121). Notícia encaminhada por
servidora  do  INCRA acerca  do  assassinato  do  vice  presidente  de  Associação  Quilombola  do
Povoado de Jiboia, no Estado da Bahia. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª CCR). Não obstante o fato do crime ter sido praticado contra remanescente de quilombola,
referido fato não está contemplado nas hipóteses do art. 109 da CF/88. Ausência de indícios de
que  o  crime  tenha  sido  cometido  por  força  de  disputas  fundiárias  de  interesse  do  INCRA.
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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

94/153



ATA DA 687ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00331762/2017

249. Processo: 1.15.003.000156/2017-39 Voto: 6822/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SOBRAL-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Narra o noticiante que empresa privada, responsável pela exploração de águas
subterrâneas, estaria sendo utilizada para desviar recursos oriundos de contrato com o Governo
do Estado do Ceará. (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Águas subterrâneas são bens dos Estados.
Exploração  regulamentada  por  Lei  estadual.  Recursos  oriundos de  contratos  firmados com o
Governo do Estado do Ceará. 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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

250. Processo: 1.17.000.001407/2017-58 - Eletrônico Voto: 6717/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Apresentação
de  atestado  médico  supostamente  falso  perante  empresa  privada.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n°  32 da 2ª  CCR).  Ausência  de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Súmula 546 do STJ:
"A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da
entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
órgão expedidor". Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

251. Processo: 1.17.000.001422/2017-04 - Eletrônico Voto: 6798/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Noticia de Fato autuada a partir de manifestação anonima. Suposto crime de tráfico de drogas (Lei
nº 11.343/06, art. 33) e porte ilegal de armas (Lei nº 10.826/03) dentro dos limites da Universidade
Federal  do Espírito  Santo.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado n°  33 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, autárquicas ou empresas públicas. 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.

252. Processo: 1.17.003.000131/2017-61 Voto: 6713/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SAO MATEUS-ES

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Advogado teria
transferido para sua conta valores recebidos judicialmente, não repassando a sua cliente a parte
que lhe cabia. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo ao patrimônio
de particular. Inexistência de lesão 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. Precedente da 2ª CCR
(Procedimento nº 1.23.000.001748/2013-01, 617ª Sessão, de 6/4/2015, unânime). Homologação
do declínio de atribuição 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.

253. Processo: 1.17.003.000136/2017-93 Voto: 6472/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SAO MATEUS-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada, de forma sigilosa, à Sala de Atendimento ao Cidadão.
Crime  de  ameaça  (CP,  art.  147)  entre  particulares  supostamente  ocorrido  entre  vizinhas  no
município de São Mateus/ES. 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  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.

254. Processo: 1.23.000.000578/2017-62 Voto: 6811/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Noticia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Possível irregularidade no pagamento de valores oriundos de processo judicial depositados na
Caixa Econômica Federal.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado n°  32 da 2ª  CCR).
Informação da CEF de que houve o efetivo depósito dos valores em conta poupança da sua
titular.  Prejuízo  suportado  apenas  por  particular.  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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

255. Processo: 1.23.005.000271/2017-11 Voto: 6712/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível uso de documento falso perante órgão municipal. Professores do ensino
fundamental do município de São Félix do Xingu/PA estariam exercendo a profissão com diplomas
irregulares.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Súmula 546 do STJ: "A competência para processar e julgar o crime de uso de
documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento
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público,  não  importando  a  qualificação  do  órgão  expedidor".  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

256. Processo: 1.26.003.000106/2017-78 Voto: 6433/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SERRA TALHADA-PE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de apropriação indébita (CP, art. 168), estelionato
(CP, art. 171) e ameaça (CP, art. 147). Manifestação apresentada na Sala Virtual de Atendimento
ao  Cidadão  do  MPF.  Advogada  teria  efetuado  saque  de  valores  previdenciários  devidos,
determinado em sentença, mas não repassado ao autor alegando que os valores foram retidos a
título  de pagamento de honorários advocatícios.  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). A apropriação de valores por advogado com poderes concedido pela parte, afeta apenas
interesse  particular.  Ausência  de  fraude  contra  o  INSS.  Eventual  prejuízo  ao  patrimônio  de
particular. Inexistência de lesão 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. Precedente da 2ª CCR
(Procedimento nº 1.23.000.001748/2013-01, 617ª Sessão, de 6/4/2015, unânime). Homologação
do declínio de atribuição 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.

257. Processo: 1.27.000.001784/2017-41 Voto: 6821/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art.  171). Notícia da cobrança indevida de
transferência de pacientes internados pela rede SUS para Hospital Universitário da Universidade
Federal do Piauí.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Cobrança
efetuada por terceiros que não possuem qualquer tipo de vínculo com o Hospital Universitário.
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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

258. Processo: 1.29.000.002391/2017-80 Voto: 6652/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual particular relata possível ocorrência do crime de estupro de vulnerável (CP, 217-
A) contra seu filho, supostamente praticado pelo tio, que também era menor de idade à época dos
fatos. Relatou, ainda, possíveis agressões físicas praticadas pela genitora. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Incidência do Enunciado nº 42 desta 2ª CCR.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
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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.

259. Processo: 1.29.012.000126/2017-28 - Eletrônico Voto: 6797/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Suposta
existência de clínica médica clandestina. Prática dos crimes de tortura e de homicídio. Internação
compulsória de pacientes baseados em documentos falsos firmados por psicóloga. 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  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.

260. Processo: 1.30.001.002422/2017-71 Voto: 6826/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155,§ 4º, I e IV). Tentativa de subtração de painel
publicitário de alumínio em rua da cidade do Rio de Janeiro. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses 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 ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

261. Processo: 1.30.001.002814/2017-31 Voto: 6435/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155). Individuo supostamente teve o aparelho
celular subtraído nas dependências do Colégio Pedro II, instituição de ensino federal. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Prejuízo suportado apenas por particular.
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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

262. Processo: 1.30.001.002998/2017-39 Voto: 6476/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) e de lesão corporal (CP, art. 129).
Narra  a  noticiante  que  obteve  tratamento  ortodôntico  insatisfatório  devido  ao  comportamento
agressivo do especialista ao realizar a cirurgia, e mesmo tendo efetuado o pagamento integral
pela prestação de serviço,  o procedimento cirúrgico contratado não foi  concluído.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Profissional que teria sido indicado por um
funcionário  da Universidade  do Estado do Rio  de  Janeiro  (UERJ).  Atendimento  realizado  em
clínica particular. Fato que ensejou a propositura de ação cível perante a Justiça do Estado do Rio
de Janeiro. 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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

263. Processo: 1.30.001.003503/2017-99 Voto: 6801/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de lesão corporal (CP, art. 129). Representação formulada perante
a Sala de Atendimento ao Cidadão. Noticiante relata que foi agredida por particular. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de circunstância que denote lesão direta a bens, serviços
ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

264. Processo: 1.30.017.000341/2017-68 Voto: 6716/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Suposta utilização de declaração
falsa de Nascido Vivo para fazer registro de nascimento de uma criança perante determinado
cartório no município de Duque de Caxias/RJ. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
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.  Súmula  546  do  STJ:  "A
competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da
entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
órgão expedidor". Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

265. Processo: 1.30.017.000359/2017-60 Voto: 6747/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de furto (CP, art. 155). Suposta subtração de cabos, lâmpadas e fios de
prédio  onde  funciona  uma  agência  da  Caixa  Econômica  Federal.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Informação de que o material furtado não pertencia à
CEF e,  segundo Laudo de Perícia Criminal  Federal,  os autores do crime não alcançaram ou
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tiveram acesso ao interior da agência. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse
da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

266. Processo: 1.30.017.000429/2017-80 Voto: 6746/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de ameaça entre particulares (CP, art. 147). Pessoa física teria
ameaçado de morte dois adolescentes, sendo um portador de autismo, bem como a genitora
deles. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

267. Processo: 1.31.000.000499/2017-80 Voto: 6718/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de falsificação de documento público (CP, art. 297).
Suposta compra de uma Carteira Nacional de Habilitação " CNH falsificada. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Documento expedido por órgão estadual de trânsito.
Ausência  de  prejuízos  diretos  e  específicos  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União,  suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 112.984/SE, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/12/2011; CC 115.285/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Rel. p/ Acórdão Min. Moura Ribeiro, DJe 09/09/2014. 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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

268. Processo: 1.33.012.000177/2016-46 Voto: 6715/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S.
MIGUEL DO OESTE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao  Cidadão.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Empresa  privada  teria  realizado
cobranças indevidas de materiais de construção em face de beneficiário do Programa Minha Casa
Minha Vida. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios
de  irregularidades  na  gestão  do  programa  social  ou  de  desvio  de  verbas  federais.  Eventual
prejuízo  em detrimento  de  particular.  Carência,  até  o  momento,  de elementos  de  informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

269. Processo: 1.34.008.000352/2017-16 Voto: 6815/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Noticia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta
prática de agiotagem no município de Piracicaba/SP. Possível crime contra a economia popular
(Lei  nº  1.521/51,  art.  4º).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  33  da  2ª  CCR).
Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Aplicação da Súmula nº 498
do  STF.  Inexistência  de  ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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)

270. Processo: 1.22.003.000753/2016-48 Voto: 6735/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITUIUTABA-MG

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Manifestação  anônima  apresentada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  cidadão.  Narra  o  noticiante  que  vereador  em  Prata/MG  estaria  praticando
diversos crimes, dentre eles, delitos contra a ordem tributária e receptação de bovinos, caprinos e
guias de trânsito. 1) Crimes contra a ordem tributária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Informações da Receita Federal de que não há procedimento ou ação fiscal em nome do
contribuinte  e  que  não  foram  identificados  indícios  de  irregularidades  aptos  a  ensejar  a
instauração. Ademais, o relato do noticiante não trouxe elementos mínimos necessários para dar
ensejo e instruir uma investigação criminal responsável e útil. Carência de dados concretos acerca
de  suposto  ilícito  penal.  Homologação  do  arquivamento.  2)  Possíveis  delitos  de  receptação.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de ofensa a bens,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União  e,  consequentemente,  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

271. Processo: 1.25.000.001728/2017-81 Voto: 6478/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Diversas  irregularidades  trabalhistas  e  fiscais  praticadas  por  gestores  de
condomínio, no âmbito da administração. 1) Sonegação de contribuição previdenciária. (CP, art.
337-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Quantia supostamente sonegada de
R$ 4.673,32. É aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem
o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02, conforme entendimento do STJ. 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
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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.  2)
Irregularidades administrativas e trabalhistas de possível interesse estadual. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de ofensa a bens, serviços ou interesse
direto  e  específico  da União  e,  consequentemente,  de elementos  de  informação capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

272. Processo: DPF/AM-01051/2015-INQ Voto: 6774/2017 Origem: GABPR4-VRLS -  VICTOR
RICCELY LINS SANTOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de redução a condição análoga à de escravo e frustração de
direitos trabalhistas (arts. 149 e 203 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Trabalhadores  estariam  sendo  submetidos  a  condições  degradantes  de  trabalho,  sem
anotação na CTPS e sem o fornecimento de equipamentos de proteção individual. Diligências. Em
fiscalização, o Ministério do Trabalho e Emprego constatou meras irregularidades administrativas,
todas  afetas  a  Justiça  do  Trabalho,  sendo  que,  inclusive,  resultaram  em  autos  de  infração.
Inocorrência  de  restrição  de  liberdade  dos  trabalhadores,  endividamento  ou  submissão  a
trabalhos  forçados ou  jornada exaustiva.  Inocorrência  de  fraude  ou  violência,  elementos  que
integram o tipo penal do crime de frustração de direitos trabalhistas. Ausência de materialidade
delitiva. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

273. Processo: DPF/BG-00117/2015-INQ Voto: 6764/2017 Origem: GABPRM1-RGN - RAFAEL
GUIMARÃES NOGUEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Situação em que servidor
público da FUNAI teria autorizado, por meio de ofício, pessoa física a permanecer residindo e
explorando área dentro de determinada reserva, sem respaldo legal. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas constataram que o ofício assinado pelo servidor é
autêntico, ou seja, revela efetivamente uma autorização dada pelo INCRA. Demonstrou-se que tal
autorização não foi ilícita, na medida em que considerou as circunstâncias de conflito no local,
tratando-se, ainda, de ato precário e provisório para gestão da situação. 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.

274. Processo: DPF/JZO/BA-0017/2010-IPL Voto: 6772/2017 Origem:  SUBJUR/PRM-PE  -
SUBCOORDENADORIA JURIDICA
DA PRM/PETROLINA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Representação da
Caixa Econômica Federal. Cheques adulterados e sacados na agência da CEF em Juazeiro/BA,
no dia 10/09/2009. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após a realização de
diversas diligências, não foi possível colher elementos mínimos de autoria. Ausência de circuito
interno de TV no local dos fatos. 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.

275. Processo: DPF/JZO/BA-0017/2016-INQ Voto: 6768/2017 Origem: GABPRM - 

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Suposta realização
de saques indevidos de benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após diligências,  não se  constatou a  prática  de qualquer conduta
delitiva. Segundo as informações disponibilizadas pela entidade bancária pagadora, não ocorreu
saque do benefício após o óbito da segurada. Homologação do arquivamento.

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

276. Processo: DPF-NVI/MS-0265/2012-INQ Voto: 6778/2017 Origem:  GABPR1-SPN  -  SILVIO
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes de funcionamento ilegal de instituição financeira e
evasão de divisas, previstos nos arts. 16 e 22 da Lei nº 7.492/86, em razão de pessoa física que
operava casa de câmbio localizada na cidade de Corpus Christi, no Paraguai, enviar ilegalmente
valores ao Brasil por meio das contas bancárias do investigado. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Após a realização de diligências pela Polícia Federal,  não foi constatada a
prática  dos  crimes  noticiados.  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.

277. Processo: 1.00.000.007293/2015-95 Voto: 6734/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Suposta transferência irregular de recursos com possível
finalidade de favorecer candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de quadro fático ou processual que firme a
possibilidade de atuação do órgão ministerial de 2ª instância. Ainda que ocorrido a doação ilegal,
encontram-se superados os prazos para ajuizamento das ações eleitorais cabíveis. No tocante à
possível responsabilização criminal no âmbito eleitoral, tal apuração cabe ao órgão ministerial de
1º grau, tendo em vista a ausência de foro por prerrogativa de função (atualmente, o investigado
não ocupa qualquer mandato). Cópia dos autos foi remetida à Promotoria Eleitoral junto a 6ª Zona
Eleitoral em Porto Velho e ao 2º Ofício Criminal da PR/RO, para as providências que entenderem
cabíveis. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

278. Processo: 1.11.001.000001/2017-61 Voto: 6828/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir da remessa de cópias de ação trabalhista
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. Possível prática dos crimes de omissão de
anotação em CTPS e apropriação indébita previdenciária por parte de representante do município
de Carneiros/AL. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Quanto ao crime do art. 168-
A,  não  há  qualquer  indício  de  materialidade  delitiva,  uma vez  que  restou  evidenciado  que  a
municipalidade não procedeu a qualquer tipo de desconto e de retenção na remuneração da
trabalhadora a título de contribuição previdenciária. Em relação ao delito do art. 297, § 4º, do CP,
também não há elementos suficientes aptos a indicar a prática delitiva, uma vez que a própria
existência do vínculo empregatício, em si, era questão controvertida, razão pela qual não se pode
afirmar que o gestor do município tenha agido com vontade consciente de omitir  na CTPS a
anotação do vínculo trabalhista. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

279. Processo: 1.12.000.000917/2017-94 Voto: 6740/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a prática, em tese, do crime de lavagem de dinheiro. Relato
de que ex-funcionário de um posto de combustível  teria desviado dinheiro do faturamento da
empresa e, após, teria utilizado o dinheiro para comprar Euros. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  que  não  trouxeram  à  tona  qualquer  indício  de  ocultação  ou
dissimulação quanto à natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade
de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Inexistência
de novas diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

280. Processo: 1.13.000.000943/2017-85 Voto: 6722/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º).  Representante  noticia  a  utilização  indevida  de  seus  dados  para  constituição  de  pessoa
jurídica com a finalidade de praticar crimes fiscais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Oficiada, a Receita Federal informou que não há débitos tributários vinculados à empresa
investigada.  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.
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281. Processo: 1.14.014.000089/2017-61 Voto: 6724/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  que  informa  suposto  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Notícia-crime
genérica.  Inexistência  de  elementos  mínimos  para  subsidiar  o  início  das  investigações.
Homologação do arquivamento.

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

282. Processo: 1.15.001.000176/2017-20 Voto: 6840/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis irregularidades na fruição do benefício do Programa Bolsa Família em
razão da doação pela beneficiária, do valor de R$ 592,00, à campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A doação eleitoral de valor
de  pouca  expressão  não  é  fator  impeditivo  ao  recebimento  do  benefício  do  Programa Bolsa
Família, não implicando em descredenciamento da família do programa assistencial. Ausência de
indícios de fraude, considerando-se que a doação por beneficiário do Bolsa Família, 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

283. Processo: 1.15.002.000335/2017-86 Voto: 6833/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crimes contra a honra do Presidente da República e de dois
senadores, por meio de distribuição de panfletos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Após a análise do panfleto, não se verificou a prática de qualquer conduta delitiva, uma vez
que o material apenas reproduziu fatos amplamente divulgados pela mídia acerca dos políticos
envolvidos. Ademais, a condição de agente político exige maior tolerância à crítica, ainda que
essa se mostre excessiva e infundada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

284. Processo: 1.16.000.000940/2015-78 Voto: 6591/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Justiça de Transição " Memória e Verdade. Possível crime
de homicídio praticado durante o regime militar contra EPAMINONDAS GOMES DE OLIVEIRA
(Comissão Nacional da Verdade, Relatório, Volume 3, Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 683/6
3). A vítima foi presa no dia 07/08/1971, em Marabá/PA e transferida para a Capital Federal onde
faleceu em 20/08/1971 sob a custódia do Estado, no Hospital de Guarnição do Exército. Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Não  há  elementos  informativos  ou  indícios  que
conduzam à materialidade de eventuais condutas criminosas, tampouco linha investigativa que

105/153



ATA DA 687ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00331762/2017

alcance o esclarecimento de sua autoria, seja pelo decurso do tempo, seja pela dificuldade fática
de  identificação  dos  autores  intelectuais  e  dos  executores.  Ausência  de  indícios  mínimos  de
autoria e materialidade delitiva ou de diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

285. Processo: 1.16.000.001857/2017-88 Voto: 6725/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação que informa suposto crime de estelionato, em razão da existência
de 6 (seis) sítios eletrônicos que apresentariam falso layout da Caixa Econômica Federal, para
induzir o usuário a fornecer dados de conta e senha. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, inciso IV). Oficiada, a Caixa Econômica Federal informou que tomou providências em relação
às  ameaças  virtuais,  esclarecendo  que  os  referidos  sítios  eletrônicos  foram  inativados  e
bloqueados.  Não identificação da autoria delitiva. Ausência 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

286. Processo: 1.17.000.001565/2017-16 - Eletrônico Voto: 6743/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima informando que pessoas estariam envolvidas em um
esquema de fraude perpetrado perante o INSS, para aquisição de aposentadorias. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após  diligências,  verificou-se  que  todas  as  pessoas
mencionadas  na  informação  inicial  são  beneficiárias  do  INSS.  Não  há  qualquer  indício  de
irregularidade na concessão ou manutenção dos benefícios. 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.

287. Processo: 1.18.000.001975/2017-11 Voto: 6736/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A)
por parte de representantes de empresa privada. Suposta ausência de recolhimento ao INSS das
contribuições descontadas de trabalhador. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Informação da Receita Federal de que não foram encontrados indícios suficientes para justificar a
abertura de ação fiscal em desfavor do contribuinte. Insuficiência de elementos que indiquem a
ocorrência  do crime ora  em análise.  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.
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288. Processo: 1.18.002.000260/2017-21 Voto: 6809/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Noticia  de  Fato.  Possíveis  crimes  de  ameaça  (CP,  art.  147),  cárcere  privado  (CP,  art.  148),
corrupção de menor (ECA, art. 244-A) e o crime previsto no art. 20, § único, da Lei nº 4.947/66.
Relato  de  que  presidente  de  Associação  de  Pequenos  Produtores  Rurais  de  Projeto  de
Assentamento teria praticado diversos abusos, dentre eles, proferiu ameaça a opositores, vendeu
parcelas do Projeto do Assentamento para fazendeiros da região e teria praticado cárcere privado
com a  colaboração  de um adolescente.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Levantamento realizado pelo INCRA não constatou elementos indicativos da suposta venda de
parcelas de assentados do Projeto. Ausência de materialidade do delito previsto no art.  20, §
único, da Lei nº 4.947/66. Os demais fatos de atribuição do Ministério Público Estadual já foram
objeto  de  processos  no  âmbito  do  Juízo  da  Comarca  de  Flores  de  Goiás/GO.  Aplicação  do
principio bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

289. Processo: 1.22.003.000617/2016-58 Voto: 6663/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Possível recebimento
indevido de benefício do Programa Bolsa Família. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Após diligências, constatou-se que não houve qualquer irregularidade, na medida em que,
apesar de constarem as disponibilizações dos valores para pagamento à beneficiária, os mesmos
foram cancelados. 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.

290. Processo: 1.23.001.000355/2017-95 Voto: 6727/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MARABA-PA

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  condições  degradantes  de  trabalho.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O Ministério do Trabalho e Emprego " MTE informou que
não há, no momento, como realizar a inspeção solicitada em razão da limitação orçamentária.
Notícia de que os fatos foram encaminhados à Secretaria de Inspeção do Trabalho, em Brasília,
para as providências cabíveis. Caso constatada a suspeita da prática do crime ora noticiado, o
MPF será devidamente comunicado. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

291. Processo: 1.23.002.000045/2010-94 Voto: 6839/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a partir  de  ofício  da  2ª  Vara  do  Trabalho  de
Santarém/PA, comunicando suposta prática de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A) por parte de representantes de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, IV). Não há nos autos qualquer informação acerca de crédito tributário definitivamente
constituído.  Natureza  material  do  delito.  Incidência  da  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF,  por
analogia. Verifica-se, ainda, que o valor sonegado está bem abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02, o que autoriza a aplicação do princípio da
insignificância,  segundo  recente  precedente  desta  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.31.000.000978/2017-04,  684ª  Sessão  de  Revisão,  de  14/08/2017,  unânime).  Ademais,  o
suposto crime teria ocorrido em 2010, não ocorrendo, até o momento, a identificação das pessoas
físicas diretamente envolvidas. Ausência de justa causa para continuidade da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

292. Processo: 1.24.000.000092/2017-97 Voto: 6506/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP,  art.  337-A)  praticado  por  empresa  privada  ao  não  recolher  contribuição  destinada  à
Seguridade Social constante na alíquota adicional do Risco Ambiental do Trabalho. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informação  da  Receita  Federal  de  que  não  há
representação fiscal em desfavor da referida empresa privada. Inexistência de crédito tributário
definitivamente  constituído.  Natureza  material  do  delito.  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.
Homologação do arquivamento.

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

293. Processo: 1.25.000.000283/2017-11 Voto: 6744/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Acompanhamento de parcelamento do débito ocorrido nos autos da
NF nº 1.25.000.000065/2017-87, na qual se apurava a prática de crime contra a ordem tributária.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Descumprimento  do  parcelamento.
Desarquivamento  da  Notícia  de  Fato.  Determinada  a  requisição  de  instauração  de  Inquérito
Policial. Perda do objeto do presente procedimento. Homologação do arquivamento.

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

294. Processo: 1.25.000.000436/2017-21 Voto: 6503/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Acompanhamento de parcelamento do débito ocorrido nos autos da
NF nº 1.25.000.000279/2017-53, na qual se apurava a prática de crime contra a ordem tributária. .
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Descumprimento do parcelamento e rescisão
ocorrida  em 03/07/2017.  Desarquivamento  da  Notícia  de  Fato.  Determinada  a  requisição  de
instauração de Inquérito Policial.  Perda do objeto do presente procedimento. 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.

295. Processo: 1.25.000.002709/2016-91 Voto: 6739/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar a tramitação da Execução Penal de nº
5009634-73.2016.4.04.7000, autuada em face de estrangeiro. Promoção de arquivamento sob os
seguintes argumentos: "Tendo em vista que o supracitado processo de Execução encontra-se em
trâmite regular e sob controle deste gabinete por intermédio do Sistema Único, bem como via
Eproc,  conforme  se  verifica  do  extrato  de  consulta  processual,  entende  este  Parquet
desnecessário dar continuidade ao presente feito".  Revisão (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Assiste
razão ao il. Procurador da República oficiante. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

296. Processo: 1.25.011.000230/2017-71 - Eletrônico Voto: 6795/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Relato acerca de suposta exploração de trabalho e de trabalho infantil nos anos
de 1966 e 1967. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Alegações do manifestante
consistem em relato confuso e desconexo a respeito de fatos de sua vida pessoal, não havendo
indicação correta de lesão a bens ou interesse de natureza federal que verse sobre direito difuso,
coletivo ou individual homogêneo. Ausência de elementos mínimos necessários para dar ensejo e
instruir  uma investigação criminal  responsável  e  útil.  Carência  de dados concretos acerca de
suposto ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

297. Processo: 1.26.005.000227/2017-08 Voto: 6738/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Representação da
Caixa Econômica Federal.  Saque fraudulento em prejuízo de correntista.  Fato ocorrido no dia
30/09/2016.  Revisão do arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de imagens e
testemunhas. Inexistência de elementos mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

298. Processo: 1.28.100.000057/2017-09 Voto: 6742/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MOSSORO-RN

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Segundo o
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noticiante, consta em documento emitido pelo Ministério do Trabalho informação inverídica de que
ele teve vínculo trabalhista com determinada empresa privada, no período de fevereiro a junho de
2007, e recebido três parcelas de seguro-desemprego. Contudo, narrou que nunca trabalhou em
tal empresa nem recebeu qualquer parcela do referido benefício. Revisão do arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Após  diligências,  não  foi  possível  localizar  a  empresa  ou  qualquer
representante  legal.  Ausência  de  elementos  mínimos  de  autoria  e  de  diligências  capazes de
modificar  o  panorama  probatório  atual.  Incidência  da  Orientação  nº  26  desta  2ª  CCR.
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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

299. Processo: 1.28.100.000093/2017-64 Voto: 6730/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MOSSORO-RN

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação anônima. Relato de que proprietário de um posto
de combustíveis teria feito campanha para arrecadar recursos junto a outros empresários para
aquisição  de  apartamento  localizado  no  município  de  Mossoró,  o  qual  seria  destinado  à  ex-
prefeita  de Governador Dix-Sept  Rosado.  A representação narra,  ainda,  que a ex-prefeita iria
transferir a titularidade do referido imóvel a uma sobrinha, a fim de ocultar seu patrimônio e burlar
suposta execução de autoria da FUNASA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Notícia-crime genérica.  Após diligências,  não se constatou elementos que apontassem para a
aquisição irregular do imóvel. Investigada que não mais exercia o mandato de prefeita, de modo
que  não  tinha  poderes  para  favorecer  os  empresários  em  questão.  Ademais,  não  foram
verificados quaisquer atos de alienação fraudulenta, uma vez que o apartamento mencionado na
manifestação ainda se encontra em nome da ex-prefeita. Materialidade delitiva não evidenciada.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

300. Processo: 1.29.000.000843/2017-99 Voto: 6812/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°).
Suposto recebimento irregular de benefício do Programa Bolsa Família quanto à indicação de
membros  do  grupo  familiar.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências
realizadas.  Constatação  de  que  o  recebimento  do  benefício  ocorreu  de  forma  regular  e,
atualmente, o cadastro encontra-se cancelado pela superveniência de condições de subsistência
do núcleo familiar. Inexistência de elementos que demonstrem a intenção em fraudar o programa
do  Governo  Federal.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

301. Processo: 1.29.000.002368/2017-95 Voto: 6807/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Noticia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  falso  testemunho  nos  autos  de  reclamação
trabalhista (CP, art. 342). Contradições entre os depoimentos das testemunhas do reclamante e
reclamada.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Depoimento  da  testemunha
descartado para formação da convicção do magistrado. 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.

302. Processo: 1.30.001.002617/2017-11 Voto: 6741/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de corrupção ou poluição de água potável (CP, art.  271).  Em
26/11/2014, durante evento realizado no Colégio Pedro II, foi detectada alteração da cor da água
consumida, sendo verificado que o portão que dava acesso à caixa d'água estava arrombado e os
dizeres "CP II SÓ TERRORISTA" pichado na lateral da caixa. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  O  colégio  não  possui  câmeras  de  segurança  e  não  foi  possível  levantar
impressões papilares no local do crime. O lapso temporal desde a ocorrência do fato também
dificulta a elucidação da autoria. Ausência de indícios mínimos de autoria e de diligências capazes
de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18
do CPP.

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

303. Processo: 1.30.002.000131/2017-39 Voto: 6745/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  que  informa  suposto  crime  de  estelionato  por  parte  de
funcionários da Caixa Econômica Federal, que estariam utilizando o crédito do FGTS inativo dos
beneficiários para a realização de seguro em nome destes, sem consentimento (CP, art. 171).
Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Representação  genérica.  Não há
indicação  de  fatos  específicos  e  possíveis  vítimas.  Inexistência  de  elementos  concretos  que
justifiquem o prosseguimento da 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

304. Processo: 1.30.005.000359/2017-07 - Eletrônico Voto: 6726/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  previsto  no  art.  171,  §  3º,  do  CP.  Cheque  de  determinado
correntista  da  Caixa  Econômica  Federal  teria  sido  clonado.  E  o  valor  correspondente,  R$
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2.191,83, depositado em uma conta mantida em um banco privado. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93,  art.  62,  IV).  Após diligências,  não foi  possível  colher  elementos mínimos de autoria
delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

305. Processo: 1.33.000.001546/2017-38 Voto: 6825/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para a apurar a suposta prática dos crimes de calúnia (CP, art. 138) e
ameaça (CP, art. 147), praticados contra agente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Ao realizar entrega de correspondência o
noticiado teria agido de forma destemperada e agressiva em face da agente, por não ter esperado
tempo  suficiente  para  o  atendimento.  Da  analise  dos  autos,  não  é  possível  vislumbrar  no
comportamento  do  noticiado  os  elementos  constitutivos  dos  delitos.  Atipicidade  da  conduta.
Ausência de justa causa para continuidade 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.

306. Processo: 1.34.021.000098/2017-70 Voto: 6531/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Noticia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  falso  testemunho  nos  autos  de  reclamação
trabalhista (CP, art. 342). Contradições entre os depoimentos das testemunhas do reclamante e
reclamada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Alegação da reclamada confirma a
existência  de  jornada  de  trabalho  em  dias  de  folga,  conforme  depoimento  da  testemunha.
Questão incontroversa. 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.

307. Processo: 1.35.000.000976/2017-68 Voto: 6834/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de sonegação fiscal. Valores oriundo de processo trabalhista não teriam sido declarados à
Receita Federal no ano de 2012. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Receita
Federal informou que os valores mencionados foram declarados nos exercícios fiscais de 2012 e
2013. Ausência de débitos tributários ou representação para fins penais. Ausência de justa causa
para continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
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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.

308. Processo: 1.35.003.000032/2017-61 Voto: 6536/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PROPRIÁ-SE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §3º).
Procedimento instaurado por desmembramento do IPL 729/2013. Apurou-se a existência de fatos
delituoso, diferente do que inicialmente motivou a deflagração da investigação atribuída a uma
investigada sobre a  qual  possivelmente  recairá  o  oferecimento  de denúncia.  Em relação aos
demais  investigados  promoveu-se  o  arquivamento  do  feito,  tendo  em  vista  a  ausência  de
irregularidades  na  concessão  dos  benefícios  previdenciários  mencionados  nos  documentos
encartados aos autos do presente procedimento. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Considerando que, no curso da investigação policial, não ficou constatada a prática de conduta
criminosa por parte dos investigados, determinou-se o desmembramento dos apensos I, II e III do
IPL 0729/2013, para que a investigação policial prosseguisse apenas em relação à investigada
remanescente sobre a qual recai a prática de crime e será objeto de denúncia. Logo, a presente
Notícia  de  Fato  foi  instaurada  unicamente  para  permitir  o  arquivamento  dos  apensos do IPL
0729/2013, em razão de não possuírem nenhuma relação com o fato que será objeto de futura
ação penal, os quais se prestariam apenas a tumultuar a organização dos autos e inclusão em
processo eletrônico. Ausência de materialidade. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

309. Processo: 1.36.000.000182/2017-67 Voto: 6805/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Noticia  de  Fato  autuada  a  partir  de  ofício  da  Delegacia  da  Receita  Federal  em Palmas/TO.
Possível  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334-A,  §  1º,  c).  Representação  anônima  indicou  a
existência  de  maquinas  caça-níqueis  em  estabelecimento  comercial  no  município  de
Araguaína/TO. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Laudo pericial não comprovou
que algum componente das máquinas caça-níqueis tenha procedência estrangeira. Ausência de
materialidade. Aplicada a pena de perdimento e destruição dos bens. 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 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

310. Processo: JF/ES-2016.50.50.500136-9-INQ Voto: 6545/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330), tendo em vista que o
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representante da empresa de telefonia se recusou a fornecer dados telefônicos de investigados
requisitados  pelo  delegado  federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  A
operadora  de  telefonia  informou  a  impossibilidade  de  cumprimento  da  ordem,  aduzindo  a
necessidade  de  ordem  judicial  para  a  quebra  do  sigilo,  bem  como  impetrou  mandado  de
segurança, obtendo liminar favorável para suspender a ordem, no entanto esta foi posteriormente
revogada. Hipótese em que não se vislumbra intenção deliberada de não cumprir a ordem legal.
Ausência de dolo. Crime não caracterizado. Inexistência de justa causa para dar prosseguimento
ao feito. Homologação do arquivamento.

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

311. Processo: JF/MOC-0003209-
41.2017.4.01.3807-INQ

Voto: 6631/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MONTES CLAROS/MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330). Desobediência por
parte de militar em comparecer como testemunha à audiência em trâmite pela 2ª Vara Federal em
Montes Claros/MG. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Justificativa realizada pelo
superior hierárquico, com antecedência, solicitando a alteração da data de audiência, em virtude
de compromisso  do  militar  prevista  no  calendário  anual  da  Escola  de  Formação  de  Oficiais.
Carência  de  indícios  da  prática  de  conduta  dolosa.  Inexistência  de  justa  causa  para  dar
prosseguimento ao feito. Homologação do arquivamento.

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

312. Processo: JF-SOR-0003906-83.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 6827/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime
tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de mercadorias estrangeiras em poder
do investigado no ano de 2016. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
com fundamento no princípio da insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados (R$
1.177,45) estar abaixo do estipulado pela Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda, que é de R$
20.000,00.  3.  Discordância  do  Magistrado,  em razão  da  habitualidade  na  prática  da  conduta
delituosa (13 autos de infração com apreensão de mercadorias. Ocorrências de 2010, 2013, 2014
e 2015). 4. Não se afigura possível a incidência do princípio da insignificância no caso, devido à
notícia de reiteração da conduta por parte da investigada, fato que não se revela penalmente
irrelevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6. Designação de outro membro
para prosseguir na persecução penal.

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

313. Processo: JF-SOR-0004339-87.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 6831/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
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SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime
tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de mercadorias estrangeiras em poder
da investigada no ano de 2014. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
com fundamento no princípio da insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados (R$
6.754,61) estar abaixo do estipulado pela Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda, que é de R$
20.000,00.  3.  Discordância  do  Magistrado,  em razão  da  habitualidade  na  prática  da  conduta
delituosa (2 autos de infração com apreensão de mercadorias. Ocorrências de 2014). 4. Não se
afigura possível a incidência do princípio da insignificância no caso, devido à notícia de reiteração
da  conduta  por  parte  da  investigada,  fato  que  não  se  revela  penalmente  irrelevante.  5.
Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6. Designação de outro membro para prosseguir
na persecução penal.

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

314. Processo: JF/SP-0007083-36.2017.4.03.6181-
PIMP

Voto: 6593/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato a partir de representação, na qual o noticiante relata possível crime de estelionato
previdenciário (CP, art. 171, §3º), tendo em vista beneficiária que teria forjado a perícia médica do
INSS que atestou seu diagnóstico de esquizofrenia. Promoção de arquivamento. Discordância do
Juízo Federal de São Paulo/SP. Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62, IV, da LC nº 75/93.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não foram apontados ou encontrados indícios
aptos a darem suporte ao início de uma apuração. Fatos relatados de forma vaga e genérica,
desacompanhados de elementos de informação capazes de possibilitar uma investigação idônea.
Ausência de elementos justificadores do prosseguimento da persecução criminal. Insistência no
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

315. Processo: JF/MG-0007810-14.2017.4.01.3800-
APN

Voto: 6036/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: AÇÃO PENAL.  FRAUDES NO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR EM PREJUÍZO DO SUS.
SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171, § 3°). CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL DO  PROCESSO.  REQUISITO  OBJETIVO.
PENA  MÍNIMA.  FRAÇÃO  DA  CAUSA  DE  REDUÇÃO  DE  PENA  DO  ARREPENDIMENTO
POSTERIOR (CP,  ART.  16).  DISCORDÂNCIA DO JUÍZO QUANTO A ADOÇÃO DA FRAÇÃO
MÍNIMA PELO  PROCURADOR  OFICIANTE.  PROCEDÊNCIA.  1.  Ação  Penal  proposta  pelo
Ministério Público Federal  pela prática,  em tese,  do delito tipificado no art.  171,  § 3º,  do CP.
Fraudes no programa Farmácia Popular do Brasil que ocasionaram um prejuízo de R$ 31.457,08
(trinta  e  um  mil,  quatrocentos  e  sete  reais  e  oito  centavos),  valor  este  que,  devidamente
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atualizado,  foi  pago no total  de R$ 54.701,49 pelo denunciado. 2.  Ao oferecer  a denúncia,  o
Procurador da República apresentou proposta de suspensão condicional, ao fundamento de que
compensando-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP, com a de aumento do
§3º do art. 171 do CP, a pena mínima do delito seria igual a 01 ano, autorizando a suspensão
condicional do processo. 3. Determinada nova vista à acusação por ocasião do recebimento da
denúncia, o procurador oficiante refluiu quanto à proposta do benefício por considerá-lo inviável
ante o cometimento da infração em continuidade delitiva pelo denunciado. 4. O Juízo da 11ª Vara
Federal  de  Minas  Gerais  discordou  desse  entendimento,  informando  que,  mesmo  com  a
exasperação atinente à continuidade delitiva, a suspensão condicional ainda permanecia cabível.
5. Para o cálculo da pena mínima há a necessidade de se levar em consideração a diminuição da
pena do  artigo  16  do  Código  Penal  (arrependimento  posterior)  em patamar  que  possibilite  a
obtenção da menor pena possível. Ou seja, deve-se adotar a fração máxima de redução, de 2/3,
obtendo-se pena mínima de seis meses e sete dias. 6. Satisfeita está, então, no presente caso, a
condição  objetiva  de  pena  mínima  não  superior  a  um  ano  para  suspensão  condicional.  7.
Designação de outro membro para o oferecimento da suspensão condicional do processo.

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

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

316. Processo: SRPF-AP-00230/2016-INQ Voto: 6615/2017 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de uso de documento falso (CP,
art. 304). Apresentação de diploma de conclusão do curso de Ciências Biológicas na Universidade
Federal do Amapá perante a Prefeitura Municipal de Afuá/PA para fins de exercício de cargo de
professora. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Não há notícias de
que o  documento  falso  tenha  sido  utilizado  perante  órgão  ou  entidade  federal.  Aplicação  da
Súmula nº 546 do STJ: "A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso
é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi  apresentado o documento público,  não
importando a qualificação do órgão expedidor". Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades.  Ausência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação  do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

317. Processo: 1.14.000.002403/2017-07 Voto: 6836/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta fabricação e comercialização de medicamentos com desvio de qualidade
(CP, art. 273, §1º-B, I). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 " 2ª CCR). O fato de
os  medicamentos  apresentarem  desvio  de  qualidade,  conforme  apurado  no  processo
administrativo sanitário, não tem o condão, por si só, de atrair o processo e julgamento do delito
em apuração para a competência da Justiça Federal, que somente seria justificável se a conduta
delituosa atingisse, de forma direta, os bens, serviços ou interesses da União " in casu, mais
especificamente, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ", o que não ocorre no caso dos
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autos. Ausência de indícios de origem estrangeira do medicamento. Precedente do STJ: CC nº
120.843/SP,  Terceira  Seção,  Ministra  Laurita  Vaz,  DJe:  27/03/2012.  Precedentes  da  2ª  CCR:
Processo nº  1.14.000.003301/2016-10,  670ª  Sessão de Revisão,  de 30/01/2017;  Processo nº
1.26.001.000646/2016-91, 671ª Sessão de Revisão, de 13/12/2017. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

318. Processo: 1.14.004.000395/2017-16 Voto: 6823/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
FEIRA DE SANTANA-B

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato sigilosa instaurada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de que síndico
praticando vários crimes: i) ameaça aos adversários na eleição; ii) compra de votos; iii) uso de
drogas em unidades; iv) dano aos espaços de eventos; v) contratação irregular de empresa de
síndico;  e  vi)  irregularidade  na  prestação  de  contas.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

319. Processo: 1.17.000.001427/2017-29 - Eletrônico Voto: 6535/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação perante a Sala de Atendimento ao Cidadão,
comunicando possível ocorrência de crime contra a economia popular, tipificado na Lei 1.521/51
e/ou estelionato (CP, art. 171), tendo em vista que o representante teria depositado R$ 26.000,00
(vinte e seis mil reais) em favor de empresa que lhe ofereceu oportunidade de investimento na
moeda virtual BITCOINS, mas esta não creditou-lhe o avençado, sendo que o site foi bloqueado e
os responsáveis desapareceram. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR).
A conduta narrada,  por  envolver  moeda virtual  (bitcoin),  caracteriza,  em tese,  delito  contra  a
economia popular. Não se trata de eventual crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação
que afasta a competência da Justiça Federal.  Incidência do Enunciado nº 498 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal. Quanto ao possível estelionato, também trata-se de prejuízo suportado
por  particular,  não  havendo,  portanto,  lesão  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União.
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.

320. Processo: 1.19.005.000139/2017-32 Voto: 6677/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BALSAS-MA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual
se relata que um indivíduo se ofereceu para facilitar o deferimento do benefício previdenciário e,
após a concessão, cobrou o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) alegando se tratar de honorários
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advocatícios, bem como intermediou a contratação de um empréstimo no valor de R$ 11.000,00
(onze  mil  reais)  em  nome  da  comunicante  junto  ao  banco,  tendo  se  apropriado  do  valor
integralmente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias
fáticas que denotam a possível ocorrência de crime de estelionato entre 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

321. Processo: 1.22.001.000216/2017-07 Voto: 6448/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JUIZ DE FORA-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a noticiante informa a
prática  de  ameaças,  dentre  outros  atos  abusivos  e  ofensivos,  por  meio  de  aplicativo  de
mensagens. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Supostos delitos de
ameaça e/ou extorsão sexual praticados contra particular. Inexistência de elementos que denotem
ofensa a bens,  serviços ou interesses da União ou de suas entidades (CF,  art.  109,  I  e IV).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

322. Processo: 1.23.000.001603/2017-25 Voto: 6810/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  do  Sindicato  Nacional  das  Empresas
Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes noticiando roubos de cargas nos rios da Amazônia.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Ausência de elementos probatórios quanto
às embarcações que justifiquem a competência federal.  Embarcações de cunho regional,  com
finalidade  exclusiva  de  navegação  interior.  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.

323. Processo: 1.26.003.000118/2017-01 Voto: 6474/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SERRA TALHADA-PE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada em razão de relatório de inteligência financeira sigiloso, comunicando
movimentação financeira de correntista incompatível com a renda e a profissão declaradas em
seu  cadastro  bancário,  sendo  que  a  maior  parte  desses  recursos  seria  proveniente  do
recebimento de depósitos em cheques, o que indicaria a prática de agiotagem. Possível crime
contra  a  economia  popular  (Lei  nº  1.521/51,  art.  4º).  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional.
Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse
da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a

118/153



ATA DA 687ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00331762/2017

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.

324. Processo: 1.30.001.002951/2017-75 Voto: 6617/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Constituição de milícia privada (CP, art. 288-A).
Comunicação de que policiais civis e seguranças privados realizariam a segurança e a vigilância
dos acessos ao morro do dendê, das bancas de jogo do bicho, pontos de prostituição e outros
pontos na região de Cocotá na Ilha do Governador/RJ, impedindo o noticiante de exercer seu
direito de ir e vir. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

325. Processo: 1.30.001.003099/2017-53 Voto: 6457/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) por
meio de fraude em empréstimo consignado. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

326. Processo: 1.34.001.006616/2017-05 Voto: 6450/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a noticiante informa a
prática  de  ameaças,  dentre  outros  atos  abusivos  e  ofensivos,  por  meio  de  aplicativo  de
mensagens. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Supostos delitos de
ameaça e/ou extorsão praticados contra particular. Inexistência de elementos que denotem ofensa
a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades (CF, art. 109, I e IV). Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual

Deliberação: Em sessão realizada 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.

327. Processo: 1.34.004.000722/2017-47 Voto: 6449/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINAS-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática de crime contra a economia
popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a
CCR).  Fraude alusiva ao esquema de pirâmide financeira,  que se caracteriza por permuta de
dinheiro sem que qualquer produto ou serviço seja efetivamente entregue. Aplicação da súmula nº
498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que
afasta a competência da Justiça Federal,  e consequentemente, falece atribuição ao Ministério
Público Federal para a persecução penal. Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª
CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (v.g., Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-
53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014; Procedimento nº 1.20.002.000124/2014-31,
Voto nº 8032/2014, Sessão nº 611, 10/11/2014). Homologação do declínio de atribuições em favor
do Ministério Público Estadual.

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

328. Processo: 1.36.000.000667/2017-51 Voto: 6458/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Trabalhadora que apresentou
atestado  médico  adulterado  perante  seu  empregadora,  com a  finalidade  de justificar  falta  ao
trabalho.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32 da 2ª  CCR).  Atestado  médico
adulterado  apresentado  ao  empregador.  Crime  entre  particulares.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Precedente do STJ: CC 119.939/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção,
DJe 07/05/2012. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

329. Processo: DPF/PHB/PI-INQ-00089/2017 Voto: 6660/2017 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de furto (CP, art. 155) de notebook, ocorrido
no  auditório  da  Empresa  Brasileira  de  Pesquisa  e  Agropecuária  (EMBRAPA).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas  pela  Polícia  Federal.  Foram
realizadas oitivas de testemunhas para a identificação dos responsáveis pela prática delitiva, mas
nenhuma destas presenciou os fatos e também não havia sistema de câmeras. Não há controle
de acesso para o local. O comunicante, que era o responsável patrimonial do setor optou por
ressarcir o prejuízo. Ausência de elementos suficientes de autoria e da materialidade. Inexistência
de diligências capazes de modificar  o panorama probatório  atual.  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 Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

330. Processo: DPF/PHB/PI-00069/2015-INQ Voto: 6614/2017 Origem:  GABPRM1-SLR -  SAULO
LINHARES DA ROCHA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º).  Recebimento
indevido de oito parcelas de Seguro-Desemprego de Pescador Artesanal (SDPA) no ano de 2014
e 2015, tendo em vista a informação de que da Colônia de Pescadores de Luís Correia/PI no
sentido de que o investigado nunca esteve filiado a aquela Colônia. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Investigado mudou de domicílio e não regularizou sua filiação na entidade
representativa dos pescadores do novo município. Benefício concedido após a comprovação do
exercício da pesca objeto do defeso perante o órgão do Ministério da Pesca, com a apresentação
de toda a documentação exigida. Desnecessidade de vinculação à entidade representativa para
percepção do benefício de seguro defeso após a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, IV,
alíneas `a", `b" e `c", da Lei n.º 10.779/2003 (ADI nº 3.464 ADI 3.464, rel. min. Menezes Direito,
DJE de 6-3-2009.). Inexistência 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.

331. Processo: DPF-UDI-00374/2017-INQ Voto: 6803/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de suposta prática do crime de desobediência por
parte da Procuradora do Município de Tupaciguara/MG, que não teria atendida ordem do Juízo da
3ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG para prestar esclarecimentos sobre os repasses de valores
para a empresa reclamada na ação trabalhista. CP, art.  330. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Verificação de que, embora a destempo, foram apresentados ao juízo os
esclarecimentos ao juízo. Informação de que o atraso no cumprimento da diligência se deu em
razão do grande volume de trabalho no órgão público. Ausência de intenção deliberada de não
cumprir  a determinação legal.  Dolo não evidenciado. Falta de justa causa para prosseguir  na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

332. Processo: SRPF-AP-00175/2017-INQ Voto: 6571/2017 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de furto (CP, art. 155) de fertilizantes dos
estoques  da  Empresa  Brasileira  de  Pesquisa  e  Agropecuária  (EMBRAPA).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas  pela  Polícia  Federal.  Foram
realizadas  oitivas  de  várias  testemunhas  para  a  identificação  dos  responsáveis  pela  prática
delitiva, mas nenhuma destas presenciou os fatos e também não havia sistema de câmeras. O
local onde ficavam armazenados os produtos ficava em edificação afastada na propriedade e
sequer havia controle de entrada e saída dos produtos. Ausência de elementos suficientes de
autoria  e  da  materialidade.  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.

333. Processo: SRPF-AP-00212/2017-INQ Voto: 6493/2017 Origem:  GABPR4-JCCN  -
JOAQUIM  CABRAL  DA  COSTA
NETO
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de introdução de moeda falsa (art. 289, §1º, CP). Recebimento
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em 6 cédulas falsificadas. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). A vítima anotou o número da placa e também reconheceu o autor por
ocasião de reportagem televisiva notificando o óbito. Morte confirmada pelo cartório, mediante
certidão de óbito. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Homologação do arquivamento.

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

334. Processo: 1.15.000.002947/2016-42 Voto: 6600/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º,  I  e  II).
Representação  do  Ministério  Público  Eleitoral  comunicando  que  a  empresa  teria  doado  R$
9.000,00 (nove mil reais) à campanha eleitoral de um candidato a deputado estadual em 2014,
embora  tivesse  tenha  apresentado  Declaração  de  Informações Econômico-Fiscais  da  Pessoa
Jurídica sem declinar as informações sobre seu faturamento bruto e sobre doações eleitorais.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Receita Federal do Brasil
informou  que  ainda  não  há  procedimento  administrativo  fiscal.  Crime  material  que  se  só  se
consuma com a definitiva constituição 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

335. Processo: 1.17.000.001348/2017-18 - Eletrônico Voto: 6468/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato a partir de representação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão,
noticiando que três sociedades empresárias estariam, em tese, praticando crimes contra a ordem
tributária, ao faturarem valores superiores aos permitidos de acordo com o seu cadastro junto à
Receita  Federal  como Microempreendedor  Individual  -  MEI.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Não foram apontados ou encontrados indícios aptos a darem suporte ao
início de uma apuração. Fatos relatados desacompanhados de elementos de informação capazes
de possibilitar uma investigação idônea. Ausência de elementos justificadores do prosseguimento
da persecução criminal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

336. Processo: 1.20.000.000590/2017-89 Voto: 6451/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia  de  Fato  a  partir  de  representação,  na  qual  o  noticiante  relata  irregularidades  na
distribuição de medicamento pela Farmácia de Alto Custo, bem como levanta suspeitas de que o
medicamento seria desviado para revenda em academias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Não foram apontados ou encontrados indícios aptos a darem suporte ao início de uma
apuração.  Fatos  relatados  de  forma  vaga  e  genérica,  desacompanhados  de  elementos  de
informação capazes de possibilitar uma investigação idônea. Ausência de elementos justificadores
do  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do  arquivamento,  sem prejuízo  do
disposto no art. 18 do CPP.

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

337. Processo: 1.22.000.001678/2017-43 Voto: 6592/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1º da Lei n. 8.137/90.
Representantes de empresa privada supostamente teriam prestado informações falsas ao fisco,
evitando o pagamento de tributos federais (Imposto de Renda Retido na Fonte, Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). Revisão de Arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação Fiscal emitida pela Receita Federal no sentido de que
créditos estão com exigibilidade integralmente suspensa por decisão judicial proferida nos autos
da ação ordinária de n. 0062687-11.2011.4.01.3800. Ausência de constituição definitiva do crédito
tributário pela autoridade fazendária. Ausência de condição objetiva de procedibilidade. Incidência
do  Enunciado  n.  24  da  Súmula  Vinculante  do STF.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

338. Processo: 1.25.000.002972/2016-80 Voto: 6720/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato. Representação sigilosa apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão.
Possível prática do crime de divulgação de segredo (CP, Art. 153, §1º-A). Comunicante recebeu
telefonema com oferta de crédito consignado uma semana após sua aposentadoria, na qual o
representante do banco privado informou ter parceria com INSS para o repasse de informações
dos segurados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oficiado, o
INSS  informou  que  não  repassa  informações  cadastrais  dos  beneficiários  para  instituições
financeiras  conveniadas  para  operacionalização  de  empréstimo  consignado  e  que  há  17
instituições  bancárias  pagadoras  de  benefícios,  cujos  contratos  proíbem  o  repasse  ou
compartilhamento  das  informações  sigilosas  aos  correspondentes  bancários  das  informações
cadastrais de beneficiários a que porventura tenham acesso. Exauridas as diligências probatórias
razoavelmente exigíveis. Ausência de linha investigativa capaz de mudar o panorama probatório
atual. Homologação do arquivamento.

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

339. Processo: 1.25.008.000043/2017-47 Voto: 6707/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Procedimento  Administrativo  instaurado  para  acompanhar  eventual  constituição  de  crédito
tributário  em consequência  da  ação  fiscal  levada  a  efeito  pela  Receita  Federal  do  Brasil  no
Processo n.º 12571.720.070/2016-68, relativamente a suposta omissão de declarações por parte
do contribuinte. Possível crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1º da Lei n. 8.137/90.
Revisão  de  Arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Oficiada,  a  Receita  federal
informou  que  o  lançamento  sob  relativo  aos  fatos  ora  sob  análise  foram  tempestivamente
impugnados  em  03/11/2016.  Ausência  de  constituição  definitiva  do  crédito  tributário  pela
autoridade fazendária. Ausência de condição objetiva de procedibilidade. Incidência do Enunciado
n. 24 da Súmula Vinculante do STF. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

340. Processo: 1.25.008.000468/2016-75 Voto: 6703/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Administrativo  instaurado  para  acompanhar  eventual  constituição  de  crédito
tributário  em consequência  da  ação  fiscal  levada  a  efeito  pela  Receita  Federal  do  Brasil  no
Processo n.º 16408.000338/2007-01, relativamente a supostas inserções de informações falsas
nas declarações de imposto de renda, nos anos de 2003 e 2004. Possível crime contra a ordem
tributária, previsto no art. 1º da Lei n. 8.137/90. Revisão de Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Diligências. Consulta ao site do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais " CARF (fl. 14),
não houve constituição do crédito tributário, pois, naquele órgão, pende o julgamento de recurso
voluntário, interposto em 01/12/2010. Ausência de constituição definitiva do crédito tributário pela
autoridade fazendária. Ausência de condição objetiva de procedibilidade. Incidência do Enunciado
n. 24 da Súmula Vinculante do STF. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

341. Processo: 1.28.000.001225/2017-01 Voto: 6669/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Possíveis  práticas de crimes de terrorismo (Lei  nº  13.260/16)  e  de porte de
acessório  militar  de uso restrito  (Lei  nº  10.826/2003).  Granada ofensiva de gás lacrimogêneo
encontrada em lixeira do banheiro de Aeroporto. Classificação do artefato como sendo armamento
químico e acessório de uso restrito pelo Decreto 3.665/2000. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Não  se  logrou  descobrir  quaisquer  informes,  mensagens,  ameaças  ou
testemunhas que pudessem auxiliar na elucidação do caso. O fato não atende as exigências do
art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 13.260/16 para caracterização do crime de terrorismo. Quanto aos
crimes  previstos  nos  artigos  16  e  17  da  Lei  nº  10.826/2003,  de  igual  modo,  haja  vista  a
indiscriminação  de  autoria.  Ausência  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.

342. Processo: 1.29.000.001391/2017-62 Voto: 6622/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato. Representação sigilosa apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão,
na qual o comunicante relata ter escutado e gravado conversa no banheiro de uma unidade dos
correios,  na qual  duas pessoas teriam feito  comentários  acerca da possível  comunicação da
prática do crime de extorsão à Polícia Estadual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Não foram apontados ou encontrados indícios aptos a darem suporte ao início de uma
apuração.  Fatos  relatados  de  forma  vaga  e  genérica,  desacompanhados  de  elementos  de
informação capazes de possibilitar uma investigação idônea. Ausência de elementos justificadores
do prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

343. Processo: 1.29.000.001851/2017-52 Voto: 6456/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato a partir  de denúncia anônima apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  na  qual  a  representante  relata  conhecer  um  casal  cuja  situação  financeira  seria
incompatível com os rendimentos, o que levantou a suspeita de que eles emprestavam os nomes
para ocultar a origem ou o destinatário de dinheiro ilícito ("laranjas"). Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Comunicante  não  forneceu  nenhum  dado  que  possibilite  a
identificação  dos  suspeitos  e  manifestou  que  não  tem  mais  interesse  em prosseguir  com  a
denúncia. Não foram apontados ou encontrados indícios aptos a darem suporte ao início de uma
apuração.  Fatos  relatados  de  forma  vaga  e  genérica,  desacompanhados  de  elementos  de
informação capazes de possibilitar uma investigação idônea. Ausência de elementos justificadores
do  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do  arquivamento,  sem prejuízo  do
disposto no art. 18 do CPP.

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

344. Processo: 1.29.008.000367/2017-36 Voto: 6436/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.MARIA/SANTIAGO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  Expediente  oriundo  da  DPF.
Comunicação de duas abordagens a veículos oriundos do exterior, nos quais foram apreendidas
mercadorias de procedência estrangeira desacompanhadas de documentação de importação (3
aparelhos de ar-condicionado e itens de vestuário). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Medidas administrativas foram adotadas pela autoridade policial, mediante a expedição de
ofício à Receita Federal do Brasil, para medidas fiscalizatórias, como a identificação das pessoas
que  transportavam  a  mercadoria,  bem como a  individualização  dos  produtos  apreendidos.  A
materialidade da conduta ainda será verificada pela Receita Federal do Brasil, sendo o caso de
aguardar-se  a  representação  fiscal  pertinente,  ante  a  ausência  elementos  mínimos  para  o
prosseguimento da investigação. 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.
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345. Processo: 1.30.001.005383/2016-83 Voto: 6588/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Relatório de Inteligência Financeira (RIF) dando conta de
movimentações financeiras atípicas. Possível crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art.
1º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Empresária individual do ramo de
organização de feiras, congressos, exposições e festas, sem empregados, que movimentou, em
conta  poupança,  os  valores  de  R$  451.349,00,  no  período  de  05/2014  a  10/2014,  e  de  R$
858.921,00, entre 06/2015 e 11/2015. Transações envolvendo despachante aduaneiro, sugerindo
que  os  recursos  possam  estar  relacionados  a  atividades  de  outra  empresa.  Realização  de
diligências. Oficiada, a Receita Federal informou que não foram identificadas ações fiscais em
curso ou Representações Fiscais para Fins Penais formalizadas em face dos investigados. Em
complementação ao RIF, o MPE forneceu os dados pessoais e bancários da investigada e de
todos os remetentes e destinatários das operações em questão, mas, após pesquisa no MGM e
Portal de Buscas, não foi localizado qualquer procedimento que guarde relação com as pessoas e
fatos narrados, assim como não foram detectados antecedentes criminais. Em relatório, a Polícia
Federal, ao analisar os dados financeiros, concluiu que não há evidências da prática de crime. As
informações  encaminhadas  pelo  COAF  também  estão  sendo  analisadas  também  pelo  MPE.
Ausência de indícios da ocorrência de crime antecedente de competência da Justiça Federal.
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.

346. Processo: 1.32.000.000963/2016-10 Voto: 6509/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato a partir de representação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão,
solicitando o bloqueio de aplicativos de celular por estarem sendo utilizados por adolescentes na
disseminação de fotos envolvendo sexo e drogas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Não foram apontados ou encontrados indícios aptos a darem suporte ao início de uma
apuração. Fatos relatados desacompanhados de elementos de informação capazes de possibilitar
uma investigação idônea. Ausência de elementos justificadores do prosseguimento da persecução
criminal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

347. Processo: 1.33.000.001267/2017-74 Voto: 6662/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Renda
familiar mensal superior ao limite estabelecido pelo art. 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93. Evidente
ausência de dolo específico por parte do beneficiário em obter vantagem ilícita em prejuízo do
INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62, IV).  Diligências.  O INSS reconheceu o
equívoco quanto a concessão do benefício. Beneficiário idoso e portador de câncer, retornando a
atividade remunerada, consistindo esta em transporte de animais em caminhonete adquirida por
doação. Retorno à atividade remunerada concomitantemente a percepção de benefício, revelando
o estado  de  miserabilidade  do  beneficiário.  A mera  posse  de  veículo  adquirido  por  meio  de
doação,  nas  condições  descritas,  não  é  fato  impeditivo  ao  recebimento  do  benefício.  Idade
avançada  do  beneficiado  (74  anos).  Miserabilidade  familiar  aferida  nos  autos.
Inconstitucionalidade  do § 3º  do art.  20 da Lei  n.  8.742/93  declarada  pelo  Supremo Tribunal
Federal, por julgar que o critério adotado por esse dispositivo para a concessão do benefício a
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idosos  e  deficientes  está  defasado e  se  mostra  inadequado para  aferir  a  miserabilidade  das
famílias, que, de acordo com o art. 203, V, CRFB/88, possuem o direito ao benefício assistencial.
Homologação do arquivamento.

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

348. Processo: 1.33.012.000109/2017-68 Voto: 6786/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S.
MIGUEL DO OESTE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de atendimento ao réu colaborador, solicitando a adoção de
medidas protetivas para seu núcleo familiar, em virtude de ameaças perpetradas contra ele após o
início da colaboração. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Restou inviabilizada a
inclusão no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, tendo em vista o próprio
réu,  após o atendimento inicial,  decidiu não ingressar  no aludido programa.  Homologação do
arquivamento.

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

349. Processo: 1.34.043.000001/2016-90 Voto: 6710/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A). Crédito reconhecido em sentença trabalhista. Decisão da 2ª Câmara na sessão
683 de 31/07/2017 que designou outro membro para prosseguir na persecução penal. Aplicação
enunciado  nº  631  da  2ª  CCR.  Novas  informações  dando  conta  do  pagamento  integral  das
contribuições  previdenciárias  devidas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Extinção da punibilidade (Lei nº 10.684/03, art. 9º, § 2º). Aplicação do Enunciado 52 da 2ª CCR2.
Homologação do arquivamento.

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

350. Processo: 1.34.043.000306/2017-82 Voto: 6552/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação feita pela ANATEL (Agência Nacional de
Telecomunicações) informando a apreensão de transceptores portáteis em uso pela equipe de
segurança da empresa, a qual estava com a autorização vencida. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verificou-se e a acusada, no momento da infração, tinha autorização
para explorar serviços de radiodifusão nas frequências 455,330 MHz e 450,380 Mhz na cidade de
São Paulo.  O fato de os equipamentos estarem sendo usados pela equipe de segurança da
própria entidade, como "serviço limitado privado", o qual só foi autorizado 12 (doze) dias depois,
não basta por si só para configurar o delito, já que a empresa possuía a concessão para operar o
serviço em geral. A atividade principal de radiodifusão estava devidamente licenciada, afastando a
clandestinidade. Ausência de elementos indicativos do dolo do administrador. Ao ser notificado
pela ANATEL acerca da necessidade de outorga, providenciou sua obtenção. Infração de natureza
administrativa prevista no art. 173, da Lei nº 9.472/971. 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

351. Processo: 1.14.000.002253/2017-23 Voto: 6732/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de informações prestadas por Segundo Tenente do Exército
Brasileiro, relatando fatos que evidenciam a possível prática dos crimes de abuso de autoridade,
constrangimento  ilegal,  prevaricação,  falsidade  documental,  ameaça  e  falso  testemunho  que
estaria  sendo  cometidos  por  outros  integrantes  do  Exército.  Revisão  de  arquivamento  como
declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Trata-se de reiteração da representação que deu origem à
NF  n.º  1.14.000.003611/2016-34.  Eventuais  crimes  militares  praticados  no  âmbito  interno  da
caserna.  CPM, art.  9º,  III,  "a".  Ausência  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 Militar.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Militar.
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) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

352. Processo: JF-GRU-0004556-24.2011.4.03.6181-
INQ

Voto: 6806/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
(CP,  ART.  1,  I,  DA LEI  8.137/90)  LC Nº  75/93,  ART.  62,  VII.  A CONSUMAÇÃO DO CRIME
OCORRE NO LOCAL EM QUE CONSTITUÍDO DEFINITIVAMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRECEDENTE STJ. SÚMULA VINCULANTE 24/STF. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática do crime de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei 8.137/90).
2. O Procurador da República oficiante em São Paulo, considerando que no período do crime a
pessoa jurídica estava sediada em Arujá/SP, remeteu os autos à Justiça Federal no município de
Guarulhos. 3. O Procurador da República oficiante na PRM-Guarulhos/SP suscitou o presente
conflito  de  atribuições,  aduzindo  que  o  foro  competente  para  processar  e  julgar  o  crime  de
sonegação fiscal é o domicílio fiscal do contribuinte (sede da pessoa jurídica) no momento da
constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  que,  no  caso,  ocorreu  em  05/11/2010,  quando  a
empresa já estava sediada em São Paulo. 4. Cuidando-se a infração penal prevista no art. 1º da
Lei nº 8.137/90, crime de natureza material, "a competência para processar e julgar o delito é do
local  onde  houver ocorrido  a  sua consumação,  por  meio  da constituição definitiva  do  crédito
tributário, sendo irrelevante a mudança de domicílio fiscal do contribuinte" (CC nº 120.850/BA,
Terceira  Seção,  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  DJe:  30/08/2012).  Precedente  recente  STJ:  (CC
144.872/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
25/02/2016, DJe 02/03/2016). 5. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto
no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento do crédito tributário. Súmula
Vinculante nº 24 do STF. 6. No caso, conforme informação prestada pela Procuradoria Regional
da Fazenda Nacional " 3ª Região, os créditos tributários foram definitivamente constituídos em
05/11/2010 e, segundo ficha cadastral JUCESP, a empresa alterou sua sede por diversas vezes,
estando, desde 02/09/2008, fixada em São Paulo. 7. Considerando que à época da constituição
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dos créditos a empresa já estava sediada em São Paulo, julgo procedente o presente conflito de
atribuições, reconhecendo a atribuição do Procurador da República suscitado (PR/SP).

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

353. Processo: JF/CE-0006370-75.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 6454/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APREENSÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO JUNTO À ANVISA
(CP, ART. 273, §1º-B, I). MPF: PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). APREENSÃO DE MEDICAMENTO
ENVIADO POR ENCOMENDA POSTAL PELO INVESTIGADO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
LESÃO DIRETA A BEM, SERVIÇO OU INTERESSE DA UNIÃO. INSISTÊNCIA NO DECLÍNIO. 1.
Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime contra a saúde pública (CP, art.
273,  § 1º-B,  I),  em razão da apreensão de medicamento,  sem registro no órgão competente,
enviado por encomenda postal no âmbito interno do país. 2. O Procurador da República oficiante
solicitou ao Juízo Federal o reconhecimento de sua incompetência, por entender que não restou
demonstrada a transnacionalidade da conduta, já que a postagem ocorreu no âmbito interno do
país, sem qualquer traço de internacionalidade direta na comercialização, bem como pelo fato da
perícia  ter  informado  acerca  da  inviabilidade  da  comprovação  inequívoca  da  origem  do
medicamento.  3.  O Magistrado,  por  sua  vez,  sustentou  que  o declínio  de competência  seria
prematuro ante a evidência de que o medicamento tenha sido adquirido no estrangeiro. 4. No
caso em análise, o contexto fático e as investigações não trouxeram qualquer elemento probatório
que  pudessem  atestar  a  transnacionalidade  da  conduta,  uma  vez  que  o  medicamento  fora
comprado em site brasileiro, remetido via postal de Fortaleza/CE para o Rio de Janeiro/RJ, sendo
certo, ainda, que foi identificado o suposto responsável pelo site, que reside em Fortaleza/CE.
Ressalta-se que o provável autor do fato possui ação penal em andamento por fato análogo aos
apurados neste inquérito policial, e que apesar de ter sido condenado em primeira instância, em
sede de apelação, o TRF " 5ª Região acolheu a alegação de nulidade processual, decidindo pela
incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, à vista da não comprovação de
internacionalidade da conduta. 5. Inexistência de atribuição do Parquet federal para investigar a
distribuição  de  produto  destinado  a  fins  terapêuticos  ou  medicinais  sem  registro  na  Agência
Nacional de Vigilância Sanitária " ANVISA, quando inexistentes indícios da transnacionalidade da
conduta,  como no caso dos autos.  Precedentes STJ e STF (CC 110.497/SP, Rel.  Min.  Maria
Thereza  de  Assis  Moura,  Terceira  Seção,  DJe  4/4/2011));  (RE  755446/RS,  Rel.  Min  Ricardo
Lewandowski,  Dj  22/11/2013).  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº  0004139-
07.2016.4.05.8100,  Sessão  678,  de  29/05/2017,  unânime).  6.  Insistência  no  declínio  de
atribuições.

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

354. Processo: JF-CTV-0000695-58.2017.4.03.6136-
PIMP

Voto: 6644/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  36ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
CATANDUVA/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação
previdenciária.  Em  audiência,  verificou-se  que  testemunha  teria  prestado  informações  falsas,
referente a existência da condição de rurícola da autora. Promoção de arquivamento pelo MPF,
por considerar que o depoimento prestado foi irrelevante para o convencimento do juízo. Além
disso,  ressaltou  a  ausência  de  indícios  concretos  no  sentido  de  que  a  testemunha  procurou
deliberadamente falsear a verdade, uma vez que se trata de trabalhador rural de origem simples e
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com idade avançada,  sendo normal  eventuais  contradições na tentativa  de recordar  de fatos
ocorridos há cerca de vinte anos atrás. Discordância do Juiz Federal. Revisão de arquivamento
(CPP, art. 28 c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). As inconsistências verificadas no depoimento prestado
não foram capazes de exercer qualquer influência sobre a convicção da autoridade judiciária.
Trata-se de testemunha de origem simples que já conta com 74 anos de idade, sendo certo que
eventuais  imprecisões  e  contradições  sobre  fatos  ocorridos  há  mais  de  20  anos  não  são
suficientes  para,  por  si  só,  demonstrarem  o  dolo  na  conduta  do  investigado.  Ausência  de
potencialidade  lesiva  nas  declarações.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  Processo  nº
1.23.000.003602/2016-34, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016, Relator SPGR José Adonis
Callou de Araújo Sá, unânime; Processo nº 1.29.000.001385/2017-13, 680ª Sessão de Revisão,
de 12/06/2017, Relator SPGR Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e Processo nº
1.34.043.000242/2017-10, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relatora SPGR Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen, unânime. Manutenção do arquivamento.

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

355. Processo: JF-FRA-0002556-22.2015.4.03.6113-
INQ

Voto: 6518/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  13ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
FRANCA/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A).  CPP,
ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.
Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do crime de contrabando
(CP, art. 334-A), tendo em vista a notícia de que, durante operação para combate à falsificação,
em 17/06/2015, policiais civis apreenderam um total de 99 maços de cigarros desprovidos da
correspondente documentação fiscal. 2. Promoção de arquivamento, com amparo na Orientação
nº 25/2016 da 2ª CCR. 3. A Juíza Federal,  mais uma vez, discordou da promoção ministerial,
considerando  que  "além  do  pedido  de  arquivamento  estar  em  frontal  desacordo  com  a
jurisprudência dos dois mais importantes Tribunais do País, a questão que impõe o indeferimento
do arquivamento formulado nestes autos é que o investigado já teve outros procedimentos contra
si instaurados e arquivados pelo mesmo fundamento da insignificância, denotando, a princípio,
que continua insistindo na atividade de expor à venda cigarros contrabandeados". 4. Segundo a
Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação
referente ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
da conduta. 5. No caso em apreço, em 17/06/2015, foram apreendidos 99 (noventa e nove) maços
de  cigarros  de  origem  estrangeira,  quantidade  que  não  extrapola  o  limite  estabelecido  pela
referida orientação como passível de atrair a aplicação do princípio da insignificância quanto ao
crime de contrabando. 6. Entretanto, há informação de que o investigado já figurou como réu em
processo judicial instaurado para apurar a prática do mesmo crime, em razão da apreensão, em
14/07/2014, de 470 (quatrocentos e setenta) maços de cigarro de origem estrangeira, quantidade
muito acima do limite estabelecido atualmente pela 2ª CCR/MPF, e, segundo consta, o referido
processo restou arquivado em razão da aplicação do princípio  da insignificância.  7.  A prática
reiterada da mesma conduta delitiva  impede que o fato seja considerado como destituído de
significação  penal,  principalmente  no  caso,  como  o  dos  autos,  em  que  o  investigado  já  foi
agraciado, em oportunidade anterior, pela aplicação do princípio da insignificância. 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; STJ, HC nº 258.953/MG, 5ª Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, DJe: 02/04/2013). 8. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro
do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

356. Processo: JF/MNU-2007.38.14.000947-3-INQ Voto: 6495/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MANHUAÇU/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes tipificados nos artigos 168-A e
337-A do  Código  Penal,  pelos  representantes  legais  de  pessoa  jurídica.  Possíveis  condutas
praticadas entre os anos de 1996 a 2004. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
A Receita Federal informou que parte dos créditos tributários encontra-se parcelada, enquanto
outra  parte  está  em  situação  de  "ajuizados  com  exigibilidade  suspensa".  A Procuradoria  da
Fazenda Nacional esclareceu que a suspensão da exigibilidade dos créditos ocorreu em razão do
deferimento do pedido de antecipação da tutela no âmbito de ação ordinária, ajuizada perante a
Justiça  Federal  em  Ipatinga/MG.  Acrescentou  que,  em  sede  de  sentença,  o  juiz  julgou
parcialmente procedente o pedido do autor declarando a decadência parcial dos créditos, sendo
que, apesar das apelações interpostas e que aguardam julgamento, prevaleceu a decisão que
concedeu a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade dos créditos ainda devidos.
Aplicação do Enunciado n° 19 desta 2ª CCR em relação aos créditos parcelados. Quanto aos
demais, verifica-se que a suspensão da exigibilidade dos créditos aliada à discussão judicial em
torno da validade de sua cobrança torna o prosseguimento do feito injustificável no momento. O
Procurador  da  República  oficiante  determinou  a  instauração  de  procedimento  de
acompanhamento  com o  fim de  obter  informações atualizadas sobre  o  deslinde do processo
judicial que determinou a suspensão do crédito tributário. Homologação do arquivamento.

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

357. Processo: JF/MOC-0004419-
30.2017.4.01.3807-NOTCRI

Voto: 6643/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
MONTES CLAROS/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato previdenciário, na modalidade tentada (CP, art. 171,
§ 3º  c/c  art.  14).  Embargos  à  execução opostos  pelo  INSS perante Juizado  da Comarca  de
Coração de Jesus/MG informando a possível prática de crime por autora de ação previdenciária,
uma vez esta teria ajuizado três ações pleiteando aposentadoria por idade rural em três juízos
diferentes,  as  quais  foram  julgadas  procedentes.  O  cumprimento  das  sentenças  restou
prejudicado  após  a  constatação  da  coisa  julgada.  Valores  não  pagos  em  duplicidade  à
beneficiária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que as ações não
foram ajuizadas simultaneamente e que foram confeccionadas por três escritórios de advocacia
distintos. Crime de impossível consumação tendo em vista a informatização e o cruzamento de
informações  do  banco  de  dados  realizado  pelo  INSS.  A  constatada  vulnerabilidade
socioeconômica  (trabalhadora  rural  idosa)  da  autora,  aliada  ao  desconforto  na  demora  no
acolhimento  de  sua  primeira  pretensão,  três  anos  de  espera,  não  permitem  concluir  pela
existência de dolo em sua conduta. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

358. 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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: ARQUIVAMENTO COM
ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 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 DE
APLICAÇÃO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.
Procedimento  Investigatório  instaurado  para  apurar  a  entrada  em  território  nacional  de
mercadorias  de  procedência  estrangeira  desacompanhadas  de  documentação  necessária,
configurando a prática do crime de descaminho (art. 334 do CP). 2. O Procurador da República
oficiante requereu o arquivamento com fundamento no princípio da insignificância, tendo em vista
que o valor das mercadorias apreendidas foi  de R$ 4.774,86,  sendo que o valor dos tributos
iludidos  de  R$  2.273,97,  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, em consulta ao sistema COMPROT, verifica-se que o
investigado possui mais duas reiterações, praticadas somente nos últimos cinco anos anteriores à
apreensão,  fora  o  fato  de  que  após  a  apreensão  que  gerou  o  presente  procedimento,  o
investigado já foi surpreendido em mais uma oportunidade, fato que demonstra a habitualidade
nesse  tipo  de  prática  criminosa  e  impede  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  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.

359. Processo: JF-SOR-0003770-86.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 6632/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  MPF:
ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
CONSTATAÇÃO  DA  HABITUALIDADE  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento investigatório
instaurado para apurar a prática do crime de descaminho (art. 334 do CP). 2. O Ministério Público
Federal promoveu o arquivamento do feito, por considerar aplicável o princípio da insignificância
ao valor dos impostos elididos (R$ 4.223,99). Discordância do magistrado. 3. Embora o valor dos
tributos iludidos (R$ 4.223,99), esteja abaixo do parâmetro utilizado por esta 2ª CCR como limite
para a aplicação do princípio da insignificância (Enunciado nº 49), verifica-se através de consulta
ao sistema COMPROT que o investigado possui 5 reiterações, praticadas somente nos 5 anos
anteriores à presente apreensão, fora o fato de que após a apreensão que gerou o presente
procedimento, o investigado já foi surpreendido em outras 3 oportunidades, o que demonstra a
habitualidade nesse tipo de prática criminosa. 4. Prosseguimento da persecução penal.

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

360. Processo: JF-SOR-0003772-56.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 6633/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  MPF:
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ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
CONSTATAÇÃO  DA  HABITUALIDADE  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento investigatório
instaurado para apurar a prática do crime de descaminho (art. 334 do CP). 2. O Ministério Público
Federal promoveu o arquivamento do feito, por considerar aplicável o princípio da insignificância
ao valor dos impostos elididos (R$ 6.635,50). Discordância do magistrado. 3. Embora o valor dos
tributos iludidos (R$ 6.635,50), esteja abaixo do parâmetro utilizado por esta 2ª CCR como limite
para a aplicação do princípio da insignificância (Enunciado nº 49), verifica-se através de consulta
ao sistema COMPROT que o investigado possui 3 reiterações, praticadas somente nos 5 anos
anteriores à presente apreensão, fora o fato de que após a apreensão que gerou o presente
procedimento, o investigado já foi surpreendido em outras 3 oportunidades, o que demonstra a
habitualidade nesse tipo de prática criminosa. 4. Prosseguimento da persecução penal.

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

361. Processo: JF-SOR-0003854-87.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 6630/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  MPF:
ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
CONSTATAÇÃO  DA  HABITUALIDADE  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento investigatório
instaurado para apurar a prática do crime de descaminho (art. 334 do CP). 2. O Ministério Público
Federal promoveu o arquivamento do feito, por considerar aplicável o princípio da insignificância
ao valor dos impostos elididos (R$ 1.711,33), adotando, como parâmetro, o teto de R$ 20.000,00
estabelecido pela Portaria MF nº 75/2012. Discordância do magistrado. 3. O valor dos tributos
iludidos (R$ 1.711,33) está abaixo do parâmetro utilizado por esta 2ª CCR como limite para a
aplicação do princípio da insignificância (Enunciado nº 49) e, em consulta ao sistema COMPROT,
constata-se que a investigada possui apenas uma reiteração, praticada meses antes à presente
autuação.  4.  Tal  circunstância,  por  si  só,  não  seria  capaz  de  comprovar  habitualidade  da
investigada na prática do crime de descaminho, mas, ainda segundo o referido sistema, nota-se
que, após a apreensão que gerou o presente procedimento, a investigada já foi surpreendida em
outras 9 oportunidades, todas nos anos de 2016 e 2017, o que denota a habitualidade delitiva e,
por consequência, impede a aplicação do princípio da insignificância ao caso. 5. Prosseguimento
da persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

362. Processo: 1.34.001.004217/2017-00 Voto: 6489/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES.  PRÁTICA,  EM  TESE,  DE  CRIME  DE
FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL (CP. ART. 297) E USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304).
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO POR MEIO ELETRÔNICO. LC Nº 75/93, ART. 62,
VII.  CONSUMAÇÃO  NO  LOCAL  DE  PREENCHIMENTO  E  ENVIO  DO  DOCUMENTO
SUPOSTAMENTE FALSO. PRECEDENTE STJ. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1.Notícia de Fato
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instaurada a partir de representação efetuada pelo Conselho Regional de Técnico em Radiologia "
CRTR  5ª  Região  "  São  Paulo,  noticiando  a  possível  prática  dos  crimes  de  falsificação  de
documento  (CP,  art.  297)  e  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304),  por  particular,  que  teria
falsificado comprovante de votação ao solicitar, via e-mail, certidão de quitação para fins eleitorais.
2.  A Procuradora da República oficiante em São Paulo,  considerando que "o comprovante de
votação que instruiu a habilitação do interessado foi usado, através de meio eletrônico, perante a
Comissão  Eleitoral  do  CONTER,  que  está  localizada  em  Brasília-DF",  remeteu  os  autos  à
Procuradoria da República no Distrito Federal  para prosseguimento no feito. 3. Ao receber os
autos,  o Procurador da República oficiante no Distrito Federal  suscitou o presente conflito de
atribuições, por entender que, no caso, os crimes teriam se consumado no local do preenchimento
e envio da documentação, último ato de execução do delito, uma vez que o suposto documento
falso teria sido apresentado por meio eletrônico 4. Prescreve o art. 70, do CPP que a competência
será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa,
pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. 5. O caso ora analisado ostenta uma
peculiaridade,  qual  seja,  o  documento  supostamente  falso  foi  enviado  por  meio  virtual.  Em
hipóteses como esta, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o crime de uso
de documento falso tem-se por consumado no local de preenchimento e envio dos documentos
eletrônicos, uma vez que ali foram perpetrados os últimos atos de execução. Precedente STJ: CC
125.014/DF,  Rel.  Ministro  Sebastião  Reis  Júnior,  Terceira  Seção,  julgado  em 22/04/2015).  6.
Considerando  que,  no  caso,  o  documento  foi  enviado  por  meio  eletrônico  de  São  Paulo,  a
consumação de eventual crime ocorreu naquele estado. 7. Atribuição da suscitada.

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

363. Processo: 1.22.020.000158/2017-85 Voto: 6445/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE CONTRABANDO (ART. 334, §1°, DO
CP -  REDAÇÃO  ANTERIOR  À  LEI  N°  13.008/2014).  SUPOSTA IMPORTAÇÃO  ILEGAL DE
CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. MPF: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº
32). DECLÍNIO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito Policial inicialmente instaurado na
Polícia Civil de Minas Gerais e, posteriormente autuado como notícia de fato no âmbito do MPF,
para apurar a possível prática do crime de contrabando de cigarros (art. 334, §1°, do CP - redação
anterior  à  Lei  n°  13.008/2014),  tendo  em  vista  a  notícia  de  que  o  investigado  teria  sido
surpreendido durante viagem de ônibus na posse de 150 (cento e cinquenta) pacotes de cigarro,
com 1.500  (mil  e  quinhentos)  maços  de  cigarro  paraguaios.  2.  Ao  ser  ouvido,  o  investigado
informou ser apenas responsável pelo transporte da encomenda, apontando outra pessoa como
real  proprietária.  O  indicado  no  depoimento  desmentiu  a  versão  dada  pelo  investigado
mencionado, ainda, um possível terceiro envolvido, que não chegou a ser ouvido. 3. O Promotor
de Justiça, considerando que o fato se amolda ao crime de contrabando, pugnou ao juízo pela
remessa dos autos à Justiça Federal, pleito que restou deferido pelo magistrado. 4. O Procurador
da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  por
entender  que  a  conduta  praticada  se  amoldaria  ao  crime de  receptação  (CP,  art.  180),  pois
ausentes elementos de convicção no sentido de que o investigado teria importado os cigarros. 5.
No atual estágio do feito, apenas seria admitido o declínio de atribuições se ausentes elementos
mínimos da prática de crime de competência da justiça federal. Não é, contudo, o caso dos autos.
6.  Deve  ser  melhor  examinada  a  conduta  do  investigado  e  de  todos  aqueles  indicados  nas
declarações, a fim de se determinar ao certo todos os atos praticados e a possível participação de
cada um no ingresso de 1.500 maços de cigarros no país, sendo inviável considerar, de plano,
que  o  investigado  não  concorreu  para  a  prática  de  importar  mercadoria  proibida.  7.  Não
homologação  do  declínio  e  designação de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir nas investigações.

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

364. Processo: 1.34.017.000049/2017-04 Voto: 6452/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE FRAUDE À EXECUÇÃO (CP, ART. 179).
MPF: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. REVISÃO (ENUNCIADO 32 DA 2ª CCR).
DANO  À  UNIÃO.  ART.  24,  §2º,  DO  CPP.  AÇÃO  PENAL PÚBLICA.  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
LEGITIMIDADE. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  PROSSEGUIR  NAS  INVESTIGAÇÕES.  1.  Notícia  de  fato
instaurada para apurar a possível prática do crime de fraude à execução (CP, art. 179) contra a
União. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições, considerando
que, embora haja fundados indícios de prática de fraude à execução (art. 179 do CP), trata-se de
crime de ação penal de iniciativa privada, conforme estabelece o parágrafo único do art. 179 do
CP, cabendo à Advocacia Geral da União a legitimidade para a condução do feito. 3. Embora
disponha  o  art.  179,  parágrafo  único,  do  CP,  que  o  crime  ali  previsto  somente  se  procede
mediante queixa, o art. 24, §2º, do CPP dispõe que "seja qual for o crime, quando praticado em
detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal será pública".
4. No caso, a suposta fraude à execução foi praticada em detrimento da União, sendo certo que a
legitimidade para a propositura de futura ação penal é do Ministério Público Federal, encarregado
de exercer a titularidade da ação penal pública (CF, 129,I). 5. Não homologação do declínio e
designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.

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

365. Processo: 1.31.000.000786/2017-90 Voto: 6473/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

366. Processo: DPF/CZS-00020/2017-IPL Voto: 6733/2017 Origem: GABPRM - 

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147).  Relato  de  que,  após  sentença
favorável em ação previdenciária com expedição de RPV para pagamento de parcelas atrasadas
de benefício previdenciário, o autor da referida ação e sua filha teriam sofrido ameaças por parte
de funcionário do escritório de advocacia, após se recusarem a assinar documento que autorizava
o saque da quantia.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Fatos
ocorridos entre particulares.  Ausência de elementos que denotem ofensa a bens,  serviços ou
interesses  da  União  ou  de suas  entidades (CF,  art.  109,  I  e  IV).  Carência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

367. Processo: DPF/JFA-00231/2016-INQ Voto: 6721/2017 Origem: GABPRM2-TCA - THIAGO
CUNHA DE ALMEIDA
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência do crime de roubo contra agência dos
Correios situada em Fervedouro/MG, em 18/03/2016. CP, art. 157, § 2º, I, II. Revisão de declínio
de  atribuições  (Enunciado  nº  33 "  2ª  CCR).  Constata-se  dos  autos  que  foram subtraídas  as
quantias de R$ 6,32 (seis reais e trinta e dois centavos) pertencentes a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos e R$ 2.751,31 (dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e um
centavos)  pertencentes  ao  Banco  do  Brasil.  Valores  subtraídos  que  pertenciam  quase
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). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

368. Processo: 1.16.000.002005/2017-16 Voto: 6723/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTOS-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: EMENTA: Notícia de Fato. Representação. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171).
Ofício oriundo da Superintendência Nacional de Previdência Complementar " PREVIC noticiando
a propagação de expedientes falsos em nome da autarquia, comunicando a particulares suposto
direito a resgate de contribuições de plano de aposentadoria complementar. Revisão de declínio
de  atribuições  (Enunciado  nº  32 da  2ª  CCR).  Eventual  prejuízo  em detrimento  da  boa-fé  de
particulares. Não se evidencia crime em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou
de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

369. Processo: 1.16.000.002063/2017-31 Voto: 6597/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Documentação encaminhada pelo Conselho Regional de Medicina noticiando
suposto exercício ilegal da medicina (CP, art. 282), pelos profissionais de farmácia, em razão do
oferecimento  de  cursos  de  prescrição  farmacêutica  promovidos  pelo  Conselho  Federal  de
Farmácia. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). 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. Precedente
da 2ª CCR: Procedimento nº 1.16.000.001957/2017-12,  Sessão 683, de 31/07/2017, unânime.
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.

370. Processo: 1.16.000.002382/2017-47 Voto: 6788/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime contra saúde pública. Relato de que empresa estaria
comercializando medicamentos sem garantia de qualidade. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2a CCR). Comércio restrito ao país. Inexistência de lesão a bem, interesse
ou serviço da união, de suas autarquias, fundações e empresas públicas. Caso não se enquadra
na hipótese do inciso IV do art. 109 da Constituição Federal. Inexistência de internacionalidade da
conduta. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

371. Processo: 1.18.001.000394/2017-52 Voto: 6678/2017 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 efetuada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a
representante relata que após desistência em prosseguir com ação de divórcio litigioso, passou a
receber ameças e injúrias da advogada contratada para patrocínio na causa. Possíveis crimes de
injúria e ameaça (arts. 140 e 147, CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Eventual prejuízo
em detrimento da boa-fé de particular. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da
União.  Ausência  de elementos  de  informação capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

372. Processo: 1.20.000.000795/2017-64 Voto: 6668/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  esbulho  possessório  (CP,  art.  161)  contra  remanescente
quilombola e moradora da comunidade quilombola Mata Cavalo de Baixo. Segundo consta da
representação, tal ato teria sido praticado por outro morador quilombola da comunidade. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).  O  art.  68  do  Ato  das  Disposições
Constitucionais  e  Transitórias  determina  que  "aos  remanescentes  das  comunidades  dos
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o
Estado  emitir-lhes  os  títulos  respectivos".  Conduta  delitiva  que  prejudica  tão  somente  a
representante. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

373. Processo: 1.22.011.000087/2017-20 Voto: 6533/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SETE LAGOAS-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de falsificação e uso de documento falso (CP, art. Art.
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297 c/c 304). Representação encaminhada por faculdade particular noticiando que determinada
aluna teria falsificado diploma de ensino superior com intuito para pleitear vaga de emprego junto
à Secretaria Regional de Educação de Vespasiano/MG. Revisão de declínio (Enunciado nº 32- 2ª
CCR). O mencionado uso do documento falso deu-se perante Secretaria Municipal de Educação.
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.

374. Processo: 1.22.013.000306/2017-51 Voto: 6814/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
POUSO ALEGRE-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º- B, III, do Código Penal, por
empresa que não teria garantido a qualidade, segurança e eficácia de medicamento. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Inexistência de lesão a bem, interesse ou
serviço da união, de suas autarquias, fundações e empresas públicas. Caso não se enquadra na
hipótese do inciso IV do art. 109 da Constituição Federal. Inexistência de internacionalidade da
conduta. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

375. Processo: 1.24.000.001307/2017-97 Voto: 6639/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Noticia de fato. Possível  crime de pedofilia  praticado na internet (Lei  nº 8.069/90,  art.  241-A).
Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão denunciando publicação de
vídeo  com  conteúdo  impróprio  em  grupo  de  conversas  no  aplicativo  Whatsapp,  envolvendo
criança. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Embora o documento
tenha  conteúdo  sexual  envolvendo  menores,  não  foi  possível  identificar  a  extrapolação  das
fronteiras  nacionais.  Envio  de  material  impróprio  entre  particulares.  Ausência  de  indícios  de
divulgação ou publicação de fotos e vídeos em sites, blogs ou comunidades de relacionamento
que são acessíveis em qualquer lugar do planeta, bastando que a pessoa esteja conectada à
internet e pertença à rede social. Precedente STJ (CC 139090, Min. Felix Fisher, Dje 29/06/2015).
Ausência de elementos que indiquem transnacionalidade na conduta. Inexistência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

376. Processo: 1.25.000.002037/2017-02 Voto: 6505/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime de  estelionato  (CP,  art.  171),  tendo  em vista  que
sociedade  de  advogados  teria  patrocinado  questionáveis  acordos  trabalhistas  milionários  em
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detrimento  de  associação  sem  fins  lucrativos  de  natureza  privada.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado n°  32  da 2a CCR).  Constata-se  que a  conduta  ilícita  causou prejuízo
apenas à associação sem fins lucrativos, não havendo, danos a bens, serviços ou interesses da
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da CF). Neste sentido
os precedentes jurisprudenciais: "A circunstância de o crime ter sido perpetrado por intermédio do
ajuizamento de reclamações trabalhistas também é insuficiente para atrair a competência federal,
uma vez que a Justiça do Trabalho foi apenas o meio utilizado para a prática do crime, sofrendo
apenas efeitos reflexos dos atos imputados aos acusados. Com efeito, ainda que tenha a União
interesse na punição dos agentes, tal interesse é apenas genérico e reflexo, inapto para atrair a
competência federal nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal." (CC 137.797/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 24/02/2015) Recurso em Habeas
corpus desprovido. (RHC 66.673/PE, Rel.  Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 29/03/2016). 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.

377. Processo: 1.25.000.002218/2017-21 - Eletrônico Voto: 6608/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por empresa registrada no estado da Flórida, Estados
Unidos,  por  meio  de  seu  representante  brasileiro,  noticiando  que  a  empresa,  pretendendo
expandir  sua  atuação,  buscou  os  serviços  de  particular  brasileiro  que  se  apresentou  como
profissional  de  marketing.  Após  acerto,  sem  formalização  de  contrato,  o  particular  solicitou
adiantamento de recursos,  mas,  após pagamento,  não houve a efetiva prestação do serviço.
Afirma, o noticiante, que estranhou o fato de ter que entregar os recursos a contas-correntes com
proprietários diferentes, fato que evidenciou a prática de um esquema remuneratório. Alegou, por
fim, que ao romper o contrato passou a receber diversas ameaças e chantagens. Possível prática
dos crimes de ameaça (CP, art. 147), extorsão (CP, art. 158), estelionato (CP, art. 171) e "pirâmide
financeira" (Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª
CCR). O repasse efetuado pelo representado a vários beneficiários pode indicar possível fraude
alusiva  ao  esquema  de  pirâmide,  crime  contra  a  economia  popular,  cuja  competência  para
julgamento é da Justiça Estadual. Aplicação da súmula nº 498 do STF. Os crimes de estelionato,
extorsão e ameaça narrados na representação também não ensejam a atração da competência
para o Juízo Federal, por terem sido praticados, em tese, contra particulares. Homologação do
declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

378. Processo: 1.26.001.000235/2017-86 Voto: 6429/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal.
Processo Administrativo Sanitário lavrado pela ANVISA noticiando a venda de medicamento sem
o devido registro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência de
indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  ou  ofensa  direta  às  atribuições  fiscalizatórias  das
autoridades sanitárias federais.  Precedentes do STJ:  CC nº 120.843/SP,  Terceira  Seção,  DJe
27/03/2012;  CC  104.842/PR,  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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

379. Processo: 1.26.005.000275/2017-98 Voto: 6640/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GARANHUNS/ARCO VER

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a segurança ou funcionamento de serviços de utilidade
pública (CP, art. 265). Relato de que determinado particular teria divulgado imagem que visava
informar  a  integrantes  de grupo do Whatsapp sobre fiscalização realizada pelo  DETRAN-PE.
Revisão  de  declínio  de atribuições  (Enunciado  nº  32  "  2ª  CCR).  Serviço  prestado  por  órgão
estadual. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesses da União
ou  de  suas  entidades  (CF,  art.  109,  I  e  IV).  Carência  de  elementos  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.

380. Processo: 1.27.000.001746/2017-98 Voto: 6544/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação efetuada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a
noticiante  relata  ter  sido  vítima de  discriminação ou  preconceito  em razão  de  sua  cor  pelos
funcionários  do  Banco  do  Brasil  no  bairro  Tabuleta/PI.  Lei  7.716/89.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposto crime praticado contra particular. Inexistência
de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades
(CF,  art.  109,  I  e IV).  Carência  de elementos 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.

381. Processo: 1.29.003.000306/2017-19 - Eletrônico Voto: 6609/2017 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 crime de apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, III). Ofício encaminhado
pela 1ª Vara do Trabalho de Sapiranga/RS noticiando suposta apropriação indébita de verbas
recebidas em razão da reclamatória trabalhista, por parte do advogado do reclamante. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Prejuízo restrito ao particular. Inexistência de prejuízo a
bens, serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

382. Processo: 1.30.001.002533/2017-88 Voto: 6634/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela justiça do trabalho, dando
conta de possível crime contra a organização do trabalho (CP, art. 203), praticado por empresa
privada.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Empresa  condenada  por  não
garantir os direitos trabalhistas de um funcionário. O Conselho Institucional do MPF, ao apreciar e
acolher recurso interposto em face de decisão desta 2ª CCR, firmou entendimento no sentido de
que  "a  lesão  a  um  restrito  número  de  trabalhadores  de  uma  pequena  empresa  não  tem
significação para se ter como lesados interesses que cabe à União proteger e preservar, ainda
mais quando a lesão não atingiu o trabalhador em sua dignidade da pessoa humana". Para o
CIMPF, na linha de julgados do STF, "o simples fato de haver o descumprimento de normas
trabalhistas, prevendo direitos dos trabalhadores, não configura o crime a ponto de deslocar a
competência  para  a  Justiça  Federal"  (NF  nº  1.24.000.000526/2016-78,  unânime,  4ª  Sessão
Ordinária, 10/05/2017). Competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra
a organização do trabalho quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos
dos trabalhadores coletivamente considerados. Inexistência de elementos de informação capazes
de legitimar 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.

383. Processo: 1.30.001.002893/2017-80 Voto: 6477/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o
noticiante informa que teria efetuado compra de moedas virtuais em site russo, mas que, após o
pagamento, não foi creditado qualquer valor em sua carteira virtual.  Possível prática de crime
contra a economia popular por parte de criadores de site na internet. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). A conduta narrada, por envolver
moeda virtual (bitcoin), caracteriza, em tese, delito contra a economia popular. Não se trata de
eventual  crime contra  o  Sistema Financeiro  Nacional,  situação  que  afasta  a  competência  da
Justiça  Federal.  Incidência  do  Enunciado  nº  498  da  Súmula  do  Supremo  Tribunal  Federal
(Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes
contra a economia popular). Não há 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.

384. Processo: 1.30.001.002915/2017-10 Voto: 6508/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Relato de que corretora de plano de saúde teria realizado abertura de pessoa
jurídica em nome de vítima de idade avançada com o seu consentimento, prometendo redução do
valor mensal do plano de saúde. Contudo, a corretora do plano de saúde continuou cobrando o
valor de pessoa física da vítima, obtendo vantagem com a diferença do plano de saúde destinado
à pessoa jurídica.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual
prejuízo em detrimento da boa-fé de particulares. Não se evidencia crime em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

385. Processo: 1.30.001.003226/2017-14 Voto: 6737/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pelo juízo da 5ª Vara de Família da
Comarca Regional do Meiér/RJ, relatando possível ocorrência do crime de abandono de incapaz
(CP, art. 133), devido ao cuidado precário dispensando por curadora à pessoa idosa. Possível
crime de abandono de incapaz (CP, art. 133). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Ausência de indícios da prática de condutas em detrimento de bens, serviços ou
interesses  da  União  ou  de suas  entidades (CF,  art.  109,  I  e  IV).  Carência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

386. Processo: 1.33.007.000206/2017-20 Voto: 6530/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
TUBARAO/LAGUNA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime contra  a  propriedade industrial  (Lei  nº  9.279/96,  art.  190,  I).
Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  oriunda  da  Receita  Federal  em  Florianópolis/SC,
noticiando  apreensão  de  2.255  unidades  de  óculos  de  sol  com  indícios  de  falsificação.
Questionado sobre a origem do produto, o autor informou tê-los adquirido na Rua 25 de Março em
São Paulo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Não há constatação
nos  autos  sobre  a  procedência  estrangeira  da  mercadoria.  Inexistência  de  prejuízo  a  bens,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

387. Processo: 1.19.000.001579/2017-57 Voto: 6471/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação escrita, onde o manifestante afirmam que seu
genitor teria sido vítima de homicídio em razão de conflito de terra. Recebimento da promoção de
declínio de atribuições como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Competência da Justiça
Estadual para processamento do crime de homicídio. Não há elementos que atraiam a atribuição
do Ministério Público Federal.  Consta dos autos que já foram instaurados três procedimentos
sobre o mesmo fato, em que dois foram remetidos ao MPE e um arquivado. Aplicação do princípio
do  ne  bis  in  idem (Enunciado  nº  57).  Desnecessidade do  declínio  de  atribuições.  Eficiência.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  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)
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relator(a). Participaram da votação os membros Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

388. Processo: DPF/AM-00472/2013-INQ Voto: 6534/2017 Origem: GABPR4-VRLS -  VICTOR
RICCELY LINS SANTOS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar  a possível  prática do crime de ameaça (CP,art.  140)
contra Juíza do trabalho.  Relata a magistrada ter recebido cerca de trinta ligações diárias de
números desconhecidos, em que o interlocutor permanecia calado mesmo após o atendimento.
Aduz, ainda, não ter sido ameaçada diretamente em nenhuma ocasião. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em novo depoimento a magistrada esclareceu que a autora das
ligações poderia ser a namorada de seu ex-namorado, tendo o ciúme por motivação. Fatos que
restaram  suficientemente  esclarecidos.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Carência  de  justa
causa para justificar o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

389. Processo: DPF/AM-00687/2015-INQ Voto: 6479/2017 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro de radiofrequência. Lei nº 9.472/97, art. 183. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  ANATEL  localizou  e  identificou  no  Aeroporto  Internacional  Eduardo  Gomes  o
funcionamento de 2 (dois) transceptores VHF, pertencentes a empresa de táxi sem autorização do
serviço ou licenciamento de estação. Segundo o Auto de Infração emitido pela ANATEL, foram
apreendidos dois transceptores (do tipo hand-talk), com potência de 5W, não havendo qualquer
sistema de base receptora ou antena. 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. Homologação do arquivamento.

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

390. Processo: DPF/BG-00031/2017-INQ Voto: 6589/2017 Origem: GABPRM1-RGN - RAFAEL
GUIMARÃES NOGUEIRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de ameaça e de roubo (CP, art. 147 e 157), praticados, em
tese,  por  indígenas  da  etnia  Xavante.  Consta  dos  autos  a  notícia  de  que  aproximadamente
sessenta indígenas, armados com arma de fogo e outras típicas, invadiram fazenda localizada no
município de General Carneiro e roubaram vários objetos dos funcionários, mediante ameaça.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após a oitiva de três trabalhadores vítimas
do atentado,  restou  esclarecido que  a invasão teria  ocorrido a  pedido  do  próprio  gerente da
fazenda, após este se sentir ameaçado por um trabalhador que não teria aceitado a demissão.
Durante o tumulto, os trabalhadores saíram do local deixando seus pertences na fazenda, mas,
após o fato,  o gerente ofereceu a oportunidade aos trabalhadores de recolherem seus bens.
Inexistência de indícios da prática de roubo. No tocante ao crime de ameaça, devido ao grande
número de índios envolvidos, eventual diligência a ser realizada seria incapaz de identificar os
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participantes do ato. Ausência de indícios de autoria. Carência de justa causa para justificar o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

391. Processo: DPF-OPE-00053/2016-INQ Voto: 6817/2017 Origem: GABPRM-OPE - ANTONIO
AUGUSTO TEIXEIRA DINIZ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de dano qualificado (CP, art. 163, III) e desacato (CP, art. 331).
Relato  de  que  em  conflito  entre  a  Polícia  Rodoviária  Federal  e  manifestantes,  devido  ao
cumprimento de decisão judicial de reintegração de posse, determinado particular teria causado
danos em viatura e desacatado policias.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Segundo consta nos autos, o ambiente estava tomado pela tensão, sendo utilizadas armas não
letais pela PRF, tais como, spray de pimenta, granada de efeito moral, gás lacrimogênio. Ouvido, o
investigado afirma que apesar de ter lançado pedra contra os policiais, não ocasionou o dano na
viatura.  Não se  vislumbra elementos suficientes para imputar  a  prática  do crime de  dano ao
investigado,  pois  haviam  várias  pessoas  arremessando  pedras  contra  os  policiais  no  local.
Inexistência de indícios mínimos de autoria. No tocante ao crime de desacato, ausente o elemento
subjetivo voltado ao menosprezo do servidor público, uma vez que o agente estava sob efeito de
forte  emoção.  Houve pedido de desculpa  do investigado após ter  se  acalmado.  Ausência  de
materialidade  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

392. Processo: DPF/PE-00734/2016-INQ Voto: 6532/2017 Origem:  GABPRM1-MMOC  -
MARIA  MARILIA  OLIVEIRA
CALADO

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. Consta nos autos que indivíduo armado, se passando por cliente, teria rendido o
gerente e o coagido a dar acesso ao cofre principal. Subtração de uma arma e a quantia de R$
114.649,73 (cento e quatorze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos).
Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). As imagens captadas no sistema de segurança
não permitiram eventuais comparações com registros fotográficos constantes na base de dados
da Policia. O gerente dos Correios informou ter tido receio de encarar o assaltante, razão pela
qual não conseguiu descrever detalhadamente as características do autor do crime. Inexistência
de qualquer fragmento de impressão papilar no local. 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.

393. Processo: JF-STM-0004219-63.2016.4.01.3902-
INQ

Voto: 6498/2017 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
DE SANTARÉM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  da  prisão  em flagrante  de  indígena  da  etnia  Borari,  por
suposta prática do crime de cárcere privado (CP, art. 148). Segundo consta, mais de sessenta
indígenas  (dentre  eles  o  investigado),  de  treze  etnias  representadas  pelo  Conselho  Indígena
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Tapajós e Arapiuns, ocuparam a sede da Secretaria Especial de Saúde Indígena com o objetivo
de reivindicar o devido acesso ao direito à saúde diferenciada, tal como assegurado em decisão
liminar  proferida  pela  Justiça  Federal  no  bojo  de  Ação  Civil  Pública,  tal  como  determina  a
legislação.  MPF:  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  ausência  de  indícios  de  autoria  e
materialidade, uma vez que não restou evidenciado que o investigado teria imposto qualquer
obstáculo físico ou de outra natureza à locomoção dos servidores da Secretaria de Saúde, assim
como não  haveria  grave  risco  pessoal  a  quem tentasse  sair  do  local.  A ocupação teria  sido
resultado de deliberação de assembleia extraordinária do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns,
que congrega cerca de 6 mil indígenas, de 13 etnias, que vivem em 64 aldeias, tratando-se de
uma deliberação coletiva, não havendo provas de que o investigado, dentre todos os indígenas
presentes, seria o líder do ato. Discordância do magistrado, por entender pela necessidade de
aprofundamento nas investigações.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62,  IV da LC 75/93.
Verifica-se  que  o  ato  de  manifestação  está  relacionado a  um contexto  crítico  na  região,  em
especial,  após  a  inércia  do  Estado  no  atendimento  às  demandas  dos  povos  indígenas
relacionadas à saúde, uma vez que a ocupação da citada secretaria teria se dado após 8 meses
de descumprimento de decisão judicial que assegurava tais direitos. Segundo consta, a ocupação
teve duração de apenas uma hora e meia, não havendo notícias de ameaças ou uso de violência.
Elementos de convicção que trazem fatos aparentemente ilícitos que, se não estivessem inseridos
no contexto  descrito,  revelariam suas respectivas adequações típicas.  Notícia  de que apenas
após a manifestação a Secretaria Especial de Saúde Indígena adotou as primeiras providências
para dar cumprimento à decisão judicial. Injustificável o prosseguimento da persecução penal em
relação a um único indígena por atos praticados por sessenta índios na defesa de interesses e
direitos reconhecidos pela própria sociedade e amplamente suportados pelo texto constitucional.
Eventual reprimenda que, na esfera penal, não se mostraria útil para a superação dos conflitos
ainda existentes na região. 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.

394. Processo: 1.03.000.001988/2016-32 Voto: 6455/2017 Origem:  PRR/3ª  REGIÃO  -  SÃO
PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  informando que  o  prefeito  de  Cachoeira
Paulista/SP estaria envolvido em atos de compra de votos, distribuição de propaganda eleitoral no
dia das eleições e omissão de receitas e despesas na prestação de contas da chapa. Suposta
ocorrência dos crimes previstos nos arts. 299 e 350 do Código Eleitoral e art.  39, §5º da Lei
9.504/97. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Para melhor elucidação dos fatos foi
realizada a oitiva do noticiante, que negou ter efetuado qualquer representação e não demonstrou
ter conhecimento acerca dos fatos alegados. Carência, até o momento, de indícios concretos da
ocorrência de ilícito eleitoral. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

395. Processo: 1.12.000.000531/2017-82 Voto: 6729/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de assédio sexual (art. 216-A, CP) praticado
por médico perito do INSS contra segurada. Relato de que a segurada foi submetida a perícia
médica  para concessão de benefício  previdenciário,  ocasião  em que,  segundo ela,  teria  sido
atendida de maneira ríspida e grosseira. Aduziu, ainda, ter se sentido constrangida com o método
utilizado para realização do exame.  Após denúncia  junto à chefia  da Agência de Macapá, foi
submetida a novo atendimento com outra médica, que informou que o procedimento correto seria
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a análise da paciente em maca hospitalar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em
apuração feita pela autarquia, o médico investigado alegou não ter tratado a paciente de forma
desrespeitosa, aduzindo ser desnecessária a realização do exame em maca, uma vez que não
seria  exame  proctológico  completo  e  sim  de  avaliação  pericial.  Ausência  de  elementos  que
denotem  a  prática  de  assédio  sexual.  Divergências  médicas  sobre  o  método  utilizado  para
realização do exame. Procedimento arquivado pela Corregedoria Regional do INSS, em razão da
ausência  de  elementos  que  demonstrem a ocorrência  do  assédio.  Não afastada  hipótese  de
infração disciplinar a ser averiguada pela autoridade administrativa. Ausência de crime. Carência
de justa causa para justificar o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

396. Processo: 1.16.000.001756/2017-15 Voto: 6641/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra carteiro dos CORREIOS. Relato de
que o carteiro foi abordado por três indivíduos não identificados, que subtraíram encomendas e
malotes diversos e, na sequência, fugiram em automóvel. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,
art. 62-IV). Perícia papiloscópica não foi capaz de apontar evidências que pudessem levar aos
autores. Após convocação do possível proprietário do automóvel, constatou-se que o veículo foi
clonado. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

397. Processo: 1.16.000.002291/2017-10 Voto: 6587/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício originário da Segunda Vara Civil  de Ceilândia/DF,
noticiando possível fraude na obtenção de financiamento de veículo, por particular que deixou de
realizar o pagamento de todas as prestações do contrato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Consta  dos  autos  que  o  veículo  foi  apreendido.  Em  que  pese  o  presente
procedimento ter sido instaurado para apurar possível fraude, verifica-se, na verdade, tratar-se de
ilícito civil. Mero inadimplemento total do contrato, sanável, de maneira satisfatória, pelos outros
ramos do Direito. Princípio da subsidiariedade do Direito Penal.  Carência de justa causa para
justificar o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

398. Processo: 1.17.000.001452/2017-11 - Eletrônico Voto: 6616/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ocorrência noticiando suposta prática dos crimes de ameaça
(CP, art. 147) e desacato (CP, art. 331), em face de servidora do INSS. Segundo relato, no dia
12/07/2017,  na  Agência  do  INSS  de  Vila  Velha/ES,  diante  da  demora  no  atendimento,
determinada particular passou a manifestar sua indignação de maneira efusiva, em elevado tom
de voz, dirigindo-se à servidora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ao ser
ouvida, a servidora informou que não foi ofendida por palavras de baixo calão, não foi agredida,
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nem ameaçada pela particular. Ausência de materialidade. Carência de justa causa para justificar
o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

399. Processo: 1.21.001.000142/2017-38 Voto: 6480/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
DOURADOS-MS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada informando acerca de recusa por parte de farmácia
popular  em fornecer  nota  fiscal  aos  consumidores,  com eventual  burla  ao Programa Federal
Farmácia Popular. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Embora conste a afirmação dos declarantes no sentido de ter ido à
Farmácia Popular e solicitado a nota fiscal, têm-se, neste caso, a impossibilidade da venda do
medicamento,  haja  vista  ser  a  emissão  do  comprovante  fiscal  condição  para  a  venda  do
medicamento por meio do Programa Farmácia Popular. Por sua vez, a representante da empresa
informou  que  os  noticiantes  são  clientes  da  farmácia,  mas  nunca  adquiriram  medicamentos
através do citado programa federal. Carência de elementos mínimos para se definir a repercussão
penal sobre os fatos. Falta de justa causa para justificar o prosseguimento do feito. Homologação
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

400. Processo: 1.23.000.001983/2015-36 Voto: 6595/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação realizada via Sala de
Atendimento ao Cidadão, em que o representante informa sofrer ameaças, além de ser impedido
de extração de açaí para sua subsistência em área localizada às margens do rio Anabiju, no
Município de Porto de Pedras/PA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).  O
parecer técnico emitido pela Secretaria de Apoio Pericial  da Procuradoria Geral da República,
confirmou que a área informada no bojo da representação está sob domínio da União. Verificou-se
que a possível  prática  do  crime de ameaça já  foi  objeto  de  procedimento  criminal  na seara
estadual.  Não  foi  possível  identificar  a  prática  de  outro  crime  durante  as  investigações.  A
Superintendência do Patrimônio da União no Pará, órgão responsável pelo controle das terras em
análise, informou que irá adotar providências em relação ao caso, assim como incluí-lo no Plano
de  Trabalho  de  2017,  a  fim  de  apurar  possíveis  delitos.  Carência  de  providências  a  serem
adotadas no momento. Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação
do arquivamento.

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

401. Processo: 1.23.001.000459/2017-08 Voto: 6540/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhista.
Em  audiência,  constatou-se  que  o  depoimento  da  testemunha  do  reclamante  divergiu  das
declarações  prestadas  no  bojo  de  outra  ação  trabalhista  por  ela  movida  contra  a  mesma
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reclamada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As inconsistências verificadas no
depoimento prestado não foram capazes de exercer qualquer influência sobre a convicção da
autoridade judiciária, que identificou de imediato a falsidade. Ausência de prejuízo ao processo.
Aplicação  de multa  à  testemunha,  pela  evidenciada litigância  de má-fé.  Aplicação  de sanção
extrapenal suficiente para a prevenção e repressão do ilícito, com base na subsidiariedade do
Direito  Penal  (Orientação  nº  30  da 2ª  CCR).  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

402. Processo: 1.25.000.001122/2017-45 Voto: 6459/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  do  crime  de  omissão  de  anotação  de
vínculo empregatício em CTPS (CP, art. 297, §4º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Conforme  se  extrai  da  sentença  trabalhista,  deixou-se  de  anotar  o  vínculo  de  emprego
referente  aos  períodos  de  05/10/2015  a  03/11/2015  e  15/02/2016  a  23/03/2016.  O  juízo
reconheceu o vínculo empregatício não anotado, determinando a anotação da CTPS, no qual foi
estipulado  o  valor  a  título  de  verbas  salariais,  sobre  as  quais  incidem  os  recolhimentos  a
previdência, e as verbas indenizatórias, sobre as quais não incidem recolhimentos. Procedida a
devida assinatura na CTPS. Foi encaminhado ofício à Receita Federal requisitando informações
acerca  de  procedimentos  administrativos  referentes  a  débitos  previdenciários  em  face  das
empresas  investigadas.  Em  resposta,  a  RFB  informou  não  haver  registros  de  fiscalização
encerrada ou em andamento relacionada aos fatos noticiados. A secretaria da 7ª Vara do Trabalho
de  Curitiba  informou  que  ainda  não  houve  o  trânsito  em julgado  da  reclamação  trabalhista.
Carência,  até  o  presente  momento,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  investigação.
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.

403. Processo: 1.25.000.001752/2017-10 Voto: 6475/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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
a divulgação de imagens com conteúdo pornográfico infantil em site. Possível crime previsto no
art. 241-A da Lei 8.069/90 Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). As diligências
constataram que a  imagem da  garota  seria  de  ex-atriz  pornô  que,  apesar  de sua  aparência
púbere,  entrou  para  industria  pornográfica  aos  19  anos.  Inexistência  de  indícios  mínimos  de
materialidade  delitiva.  Carência  de  justa  causa  para  justificar  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

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

404. Processo: 1.25.008.000316/2017-53 Voto: 6659/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação Fiscal para fins Penais noticiando possível crime contra a ordem
tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º e 2º), por particular que teria inserido falsas deduções na base
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de cálculo do Imposto de Renda nos exercícios de 2008 e 2009. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62-IV). Segundo informações da representação fiscal, os tributos iludidos totalizaram
R$ 9.645,55, descontados juros e mora. 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: AgRg
no REsp 1468326/RS, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Os
valores que superam esse patamar são referentes aos juros de mora e multa, que não integram o
numerário para fins de aplicação do princípio da insignificância.  (RESP 201200489706, Maria
Thereza  de  Assis  Moura,  STJ  -  Sexta  Turma,  DJE  Data:  01/07/2014).  Homologação  do
arquivamento.

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

405. Processo: 1.25.008.000335/2017-80 Voto: 6601/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330), em razão do descumprimento
por  representante  de  empresa  privada  de  requisição  do  Juízo  da  4ª  Vara  Federal  de  Ponta
Grossa.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Instado  a  se  manifestar,  o
representado informou que prestou as informações requisitadas, justificando a não apresentação
no prazo determinado devido ao grande porte da empresa, o que demandou maior tempo para
levantamento  específico  dos  documentos  solicitados.  Embora  a  destempo,  a  ordem  restou
cumprida. Carência de indícios da prática de conduta dolosa. Inexistência de justa causa para dar
prosseguimento ao feito. Homologação do arquivamento.

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

406. Processo: 1.25.008.000340/2017-92 Voto: 6599/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334). APREENSÃO
DE 180 MAÇOS. LC N° 75/93, ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCEPCIONAL
APLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de
Fato autuada para apurar a ocorrência do crime de contrabando, tipificado no art. 334 do Código
Penal.  2.  Investigado  surpreendido  na posse de 180 (cento  e  oitenta)  maços de cigarros de
origem estrangeira, sem a documentação comprobatória de regular importação. 3. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento por entender atípica a conduta, aplicando-se ao
caso o princípio da insignificância. 4. Embora a importação de cigarros de fabricação estrangeira e
de  livre  comercialização  no  país  de  origem  não  seja  totalmente  proibida  no  Brasil,  para  a
internalização o importador deve atender às exigências previstas nos arts.  45 a 54 da Lei  nº
9.532/97. 5. Descumpridas tais exigências, configura-se, em tese, o crime de contrabando, para o
qual impõe-se maior rigor na adoção do princípio da insignificância, porquanto, na importação
ilegal de cigarros, além da sonegação tributária, tal conduta delitiva vulnera outros bens jurídicos
dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua comercialização
no território  nacional.  6.  Apesar da inexistência  de previsão legal,  a jurisprudência  pátria  tem
admitido a descriminalização de conduta por aplicação do princípio da insignificância, em diversas
situações, consideradas as circunstâncias do caso concreto, exigindo, para tanto, o atendimento
de determinados critérios, consoante bem delineado no julgado do Supremo Tribunal Federal, de
relatoria do Ministro Celso de Mello, HC 101074. 7. Segundo a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR,
de  18/04/2016,  procede-se  ao  arquivamento  de  investigação  referente  ao  contrabando  de
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cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de
cigarros,  seja  pela  diminuta  reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar
efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. 8. In casu,
foram apreendidos 180 (cento e oitenta) maços de cigarros de origem estrangeira, na posse do
autuado,  em  calçadão  na  região  central  do  Município  de  Ponte  Grossa/PR.  9.  Consta  a
informação de que o autuado foi  surpreendido,  no ano de 2015,  na  posse  de 19 maços de
cigarros,  quantidade  que  não  permite  presumir  a  habitualidade  delitiva  ou  a  prática  do
contrabando  de  vulto.  10.  Neste  contexto,  verifica-se  que,  embora  a  quantidade  de  cigarros
apreendida seja pouco superior ao limite fixado pela Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, considero
evidenciado, no caso,  o atendimento dos vetores delineados no julgado do Supremo Tribunal
Federal acima mencionado (HC 101074) para a aplicação do princípio da insignificância, sendo
injustificável  o  prosseguimento  da  investigação  que,  certamente,  não  se  coaduna  com  a
"necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto", premissa que serviu de
fundamento à própria edição da referida Orientação nº 25/2016 por este Colegiado. 11. Dessa
forma, revendo posicionamento anterior, voto pela homologação do arquivamento.

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

407. Processo: 1.25.011.000167/2017-73 Voto: 6526/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão em que a
noticiante  relata  que  seu  empregador  teria  realizado  anotação  diversa  da  realidade  em  sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS. Segundo relato, o empregador teria realizado a
redução da  jornada de  trabalho  pelo  período  de  um mês com a  devida  anotação  na  CTPS,
contudo,  após  cessada a situação,  não realizou  nova  anotação na CTPS.  Possível  crime de
falsificação de documento público (CP, arts. 297, §2º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Não caracterizado o delito de falsidade, uma vez que o empregador teria anotado
situação  verdadeira,  apenas  deixando  de  atualizar  a  mudança.  Irregularidade  administrativa.
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.

408. Processo: 1.27.005.000045/2017-91 Voto: 6642/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CORRENTE-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,  em  18/07/2009.  O  benefício  foi
creditado indevidamente na conta do beneficiário até setembro de 2015. Prejuízo de R$ 49.821,60
(quarenta e nove mil, oitocentos e vinte um reais e sessenta centavos) ao erário, em valor nominal
à  época.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  A autarquia  efetuou  cobrança
administrativa  ao  Agente  Pagador  do  benefício,  no caso,  banco  privado,  ocasião  em que foi
restituído  o  valor  de  R$  49.771,60.  Discordância  do  INSS a  respeito  do  valor  correto  a  ser
restituído.  A divergência  de  valores  entre  o  banco  e  o  INSS será  dirimida  pela  procuradoria
especializada da autarquia. Eventual prejuízo em razão da devolução sem a respectiva correção
monetária constitui mera irregularidade administrativa. 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
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arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

409. Processo: 1.29.003.000529/2013-52 Voto: 6656/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  coletar  informações  e  documentos
suficientes  à  proposição  de ações penais  contra  beneficiários  de  seguro-desemprego obtidos
fraudulentamente  e  cuja  operação  criminosa  foi  objeto  de  investigação  no  IPL  5005848-
61.2011.404.7108 " denominada Operação Arbeit. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). A denúncia dos operadores do esquema criminoso foi apresentada em fevereiro de 2013
e deu início à ação penal. No presente procedimento foram concentrados esforços para obter a
documentação necessária a embasar as denúncias contra os beneficiários da fraude. A partir dos
elementos  colhidos  nestes  autos,  foram  ajuizadas  ações  penais,  e  procedidos  inúmeros
arquivamentos  junto  à  Justiça  Federal.  Nos  casos  em  que  observada  a  necessidade  de
aprofundamento  das  diligências  investigatórias,  foram  encaminhadas  requisições  à
Superintendência  da  Polícia  Federal  (SR/PF/RS)  para  a  instauração  de  inquérito  policial.
Encerramento  das  diligências  e  exaurimento  do  objeto.  Inexistência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

410. Processo: 1.30.015.000090/2017-31 Voto: 6469/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MACAE-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação perante a Sala de Atendimento ao Cidadão,
em que o representante solicita o desentranhamento de documentos do IPL 0134/2014 (000575-
03.2014.4.02.5116), arquivado na Justiça Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Manifestação  encaminhada  ao  representante  informando  que  o  pedido  de
desentranhamento de documentos do processo deve ser encaminhado à Justiça Federal, onde se
encontram os autos. Ausência de providências a serem tomadas pelo Ministério Público Federal.
Homologação do arquivamento.

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

411. Processo: 1.33.000.001262/2017-41 Voto: 6808/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de constrangimento ilegal (CP, art. 146), por empresa
do  ramo  imobiliário  contra  associação  de  proprietários  e  moradores  de  Jurerê  Internacional.
Segundo  consta  nos  autos,  em resposta  ao  pedido  de  renovação  de  contrato  de  comodato
realizado entre as partes, a empresa comodante esclareceu novas condições para tornar possível
a renovação do contrato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). No caso, não se
vislumbra existência  do crime,  haja  vista  não constituir  ilícito  a  imposição  de condições  para
renovação contratual entre as partes. Observância da autonomia da vontade e liberdade negocial.
Atipicidade  da  conduta.  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
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arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação os membros Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

412. Processo: 1.34.030.000103/2017-35 Voto: 6538/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JALES-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4º) de fios de
cobre de propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte " DNIT em Ponte
Rodoferroviária. Consta nos autos imagens de segurança de posto de gasolina localizado próximo
à ponte rodoferroviária, em que os investigados estariam transportando carga que aparentava ser
grande quantidade de fios de cobre. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Constata-
se dos autos que não houve apreensão de qualquer objeto em poder dos agentes,  existindo
apenas a suposição de que eles transportavam cabos de cobre. Em declarações prestadas nos
autos, funcionário do DNIT afirmou que a Ponte Rodoferroviária ficou abandonada pelo período de
um ano e quatro meses sem manutenção ou fiscalização, o que leva a crer que o órgão seria
incapaz de fornecer informações detalhadas acerca de possíveis delitos ocorridos no local. Ao
serem ouvidos, os investigados aduziram que estavam carregando ração para suínos. Inexistem
elementos informativos concretos que possam embasar a abertura de inquérito policial e eventual
promoção de ação penal. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

413. Processo: 1.15.000.000113/2017-83 Voto: 6575/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima relatando a ocorrência de diversos crimes supostamente
praticados pelo  Comandante do 23º  Batalhão de Caçadores "  Legião de Infantaria  do Ceará
(empregada doméstica sob regime de trabalho escravo, furto de água e energia da organização
militar,  uso  de  cloro  da  organização  militar  em piscina  particular,  dentre  outras).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiou-se o Ministério Público Militar com intuito de apurar
a veracidade das irregularidades. Ao ser confrontado, o Comandante apresentou documentos que
refutaram todas as acusações que lhe foram imputadas. O procedimento em trâmite no MPM
restou  arquivado,  tendo  em  vista  a  ausência  de  indícios  da  prática  de  crime  militar.  Ofício
encaminhado ao MPF para análise.  Verifica-se que  o caráter  genérico  da representação  não
permite  concluir  pela  prática  de  crimes.  Pelo  contrário,  os  documentos  e  fatos  ora  apurados
demonstram a fragilidade das acusações lançadas na representação. Carência de justa causa
para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

414. Processo: 1.17.000.001487/2017-41 - Eletrônico Voto: 6607/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Envio de Inquérito Policial instaurado pela Polícia Civil, noticiando a prática dos
crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de uso de documento falso (CP, art. 304). Motorista
de  empresa  privada,  após  fiscalização,  teria  apresentado  a  Policiais  Rodoviários  Federais
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Certificado  de  Registro  de  Licenciamento  de  Veículo  "  CRLV  com  sinais  de  adulteração.
Constatação de que o veículo conduzido pelo investigado era clonado. 1) Uso de documento falso
(CP, art. 304). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, constatou-se
que quando o investigado passou a trabalhar na empresa como motorista, o veículo já estava
integrado à frota  profissional,  não havendo elementos mínimos que indiquem que ele  tivesse
ciência da falsidade. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento. 2) Falsidade ideológica
(CP, art. 299) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). A perícia concluiu que o CRLV apreendido
possui suporte autêntico, devendo a veracidade das informações nele registradas ser verificada
junto ao órgão competente. Documento expedido por órgão estadual. Inexistência de ofensa a
bens, serviços ou interesse direto e específico da União e, consequentemente, de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal.  Precedente da 2ª  CCR/MPF:  IPL nº 00093/2016, 675 Sessão de Revisão,  03/04/2017,
unânime. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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