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

ATA DA SEXCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA
DE SETEMBRO DE 2017

 Aos onze dias do mês de setembro do ano dois mil e dezessete, às quatorze horas e cinco  minutos,
iniciou-se, na sala de reunião da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
a Sexcentésima Octogésima Oitava 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.
Franklin Rodrigues da Costa e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula. Ausente, justificadamente,
o membro suplente Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, que solicitou a inclusão dos feitos sob sua relatoria
na pauta de julgamento. Na ocasião, o Colegiado julgou os seguintes procedimentos:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF-SOR-0004000-31.2017.4.03.6110-
INQ

Voto: 6966/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE (CP,
ART. 155, § 4º, II), PRATICADO CONTRA CORRENTISTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. CONSUMAÇÃO DO CRIME NO LOCAL ONDE A
VÍTIMA  MANTINHA  A  CONTA  BANCÁRIA.  ART.  70  DO  CPP.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA/SP PARA PROSSEGUIR NAS
INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática de crime de furto
qualificado mediante fraude (CP, art. 155, § 4º, inciso II). Cliente da CEF teve sua conta invadida e
movimentações realizadas por terceiro(s) não identificado(s). 2. A agência bancária em que houve
a subtração  de  valores  da  conta  da  vítima  localiza-se  em Sorocaba/SP,  sendo  que  a  conta
destinatária da transferência situa-se na cidade de São Paulo/SP. 3. O Procurador da República
oficiante  em  Sorocaba/SP requereu  judicialmente  o  encaminhamento  dos  autos  à  Subseção
Judiciária de São Paulo/SP, ao argumento de que "o crime ora investigado é de estelionato, e não
de furto, uma vez que mediante um ardil (utilização de senha pessoal de correntista), o agente do
crime,  fazendo-se  passar  pelo  titular  da  conta  corrente,  e  gerando  na  instituição  bancária  a
percepção equivocada de que o saque na referida conta era feito pelo titular,  logrou êxito na
consumação do crime, com a obtenção da vantagem patrimonial indevida". 4. O Juiz Federal da
3ª VF Sorocaba/SP, por sua vez, discordou da manifestação ministerial, sustentando que o crime
de furto qualificado foi consumado em Sorocaba/SP, local onde a vítima possuía conta corrente,
na forma do artigo 70 do CPP. 5. Consoante recente orientação da 3ª Seção do STJ, o delito de
furto  mediante  fraude  (CP,  art.  155,  §  4º,  II),  consistente  na  subtração  de  valores  de  conta
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corrente, mediante fraude utilizada para ludibriar o sistema informatizado de proteção de valores,
mantidos sob guarda bancária, deve ser processado e julgado perante o Juízo do local da conta
bancária fraudada (CC 145.576/MA, Rel.  Min.  Joel Ilan Paciornik,  Terceira Seção, julgado em
13/04/2016,  DJe 20/04/2016).  6.  Não se desconhece precedente do CIMPF,  que,  ao julgar  o
Processo  n°  0002207-91.2016.403.6110,  na  Sessão  n°  6,  de  09/08/2017,  deu  provimento  a
recurso interposto contra decisão da 2ª CCR, considerando tratar-se o caso de estelionato, com
consumação  no  local  em  que  a  acusada  auferiu  a  vantagem  indevida.  7.  Porém,  no  caso
analisado pelo CIPMF, o agente avistou a vítima no interior da Agência da CEF e, sob o pretexto
de ajudá-la, a induziu a inserir seu cartão e a digitar a senha. Ato contínuo, efetuou a transferência
bancária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para outra conta corrente. No presente caso, por
outro lado, o agente se valeu de fraude eletrônica para a retirada de valores da conta bancária,
por  meio  do  Internet  Banking  da  CEF,  o  que  ocorreu,  por  certo,  sem  qualquer  tipo  de
consentimento da vítima. A fraude, de fato, foi usada para burlar o sistema de proteção e de
vigilância do banco sobre os valores mantidos sob sua guarda. Configuração do crime de furto
qualificado por fraude, e não estelionato. 8. Considerando que o crime de furto qualificado foi
consumado em Sorocaba/SP, local onde a vítima possuía conta corrente, impõe-se a aplicação do
art. 70 do CPP para fins de fixação da atribuição para as investigações, sendo irrelevante o lugar
de destino dos recursos subtraídos. 9. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
em Sorocaba/SP 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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

002. Processo: JF/CE-0001030-48.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 6996/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Suposto
recebimento indevido de seguro-defeso por parte de dois indivíduos, que teriam figurado como
servidores municipais. Promoção de arquivamento pelo MPF quanto ao investigado F.S.R.L. por
inexistência de irregularidade no recebimento e, quanto ao investigado C.A.S., por ausência de
dolo. Discordância da Juíza Federal do arquivamento apenas em relação a C.A.S.. Revisão (CPP,
art. 28 c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ouvido, o investigado C.A.S. afirmou que exerce o
ofício de pescador desde os 16 anos de idade, tendo se inscrito no Programa porque exercia
efetivamente a pesca. Em que pese tenha ocorrido o recebimento indevido de 05 parcelas do
benefício (02 no ano de 2006 e 03 no ano de 2007), não há nos autos comprovação de que tenha
realizado declaração falsa para receber o benefício no exato período em que estava trabalhando
na Prefeitura. Pescador de origem aparentemente humilde, que afirmou que não tinha ciência de
que não fazia jus ao benefício no período de 2006 e 2007 (pois continuava a pescar) e, assim que
tomou  ciência  da  proibição,  deixou  de  se  inscrever  no  Programa.  Não  verificação,  no  caso
concreto, de ardil ou má-fé por parte do referido investigado. 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.

003. Processo: JF/PR/CUR-5008378-
61.2017.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 6888/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/1993,  ART.  62,  IV).  HABITUALIDADE  DO  INVESTIGADO  NA
CONDUTA  DELITIVA.  SOMA  DOS  TRIBUTOS  ILUDIDOS  QUE  SUPERAM  R$  20.000,00.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO ÀS INVESTIGAÇÕES. 1. Notícia
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de Fato autuada para apurar a prática do crime tipificado no art. 334 do CP, devido à apreensão,
com  o  investigado,  de  produtos  de  origem  estrangeira  desacompanhados  da  documentação
necessária que comprovasse seu ingresso regular no país, sendo o valor dos tributos iludidos de
R$ 883,16.. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento
por entender atípica a conduta do agente em razão da aplicação do princípio da insignificância. 3.
O Juiz Federal, por sua vez, discordou das razões do arquivamento, sob o fundamento de que
constatada a reiteração da conduta pelo investigado não é possível a aplicação do princípio da
insignificância. 4. Notícia da habitualidade na prática do delito de descaminho pelo investigado.
Consta do extrato de Apreensões por Autuado " Completo, autuações dos anos de 2014 e 2015
referentes a ilusão de tributos no valor de R$ 21.584,98, que somados aos tributos da autuação
em tela somam o total de R$ 22.468,14 e, portanto, superam o limite de R$ 20 mil, não havendo
como excluir a tipicidade material da conduta do investigado. 5. O princípio da insignificância no
crime  de  descaminho  é  afastado  quando  comprova-se  a  contumácia  na  prática  delitiva.
Precedentes STF e STJ. 6. Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR. 7. Designação de outro
membro do MPF para dar continuidade nas investigações.

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

004. Processo: JF-SRN-0002942-94.2016.4.01.4004-
IPL

Voto: 7004/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO
RAIMUNDO NONATO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Suposto
recebimento indevido de aposentadoria por idade rural, tendo em vista a existência de vínculo
empregatício urbano do investigado com prefeitura municipal. Promoção de arquivamento pelo
MPF.  Discordância  da  Juíza  Federal.  Revisão  (CPP,  art.  28  c/c  LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências.  Oitiva  do  investigado,  entrevistas  realizadas  por  equipe  da  Polícia  Federal  e
elementos de informações constantes nos autos reforçam a condição de rurícola do investigado, o
que  resultou,  inclusive,  no  seu  não  indiciamento.  Existência  de  elementos  de  informação
suficientes de que o investigado exerceu de fato atividade rural em regime de economia familiar
(Lei n° 8.213/91, art. 12, § 1º) e, em um pequeno lapso temporal, tais atividades foram executadas
em concomitância com outras junto à Prefeitura. Ressalte-se que tais atividades junto ao órgão
municipal eram prestadas de forma esporádica, o que indica a compatibilidade com o trabalho
rural.  Documentos  apresentados  pelo  investigado  que,  pelo  apurado  até  o  momento,
correspondem à realidade fática. Não verificação, pelas circunstâncias do caso concreto, de ardil
ou má-fé por parte do beneficiário em induzir o INSS em erro. 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

NÃO PADRÃO

005. Processo: SR/DPF/MG-00134/2015-INQ Voto: 7145/2017 Origem:  GABPR23-THPHF  -
TARCISIO  HUMBERTO
PARREIRAS HENRIQUES FILHO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 334 DO CP. APREENSÃO DE
MERCADORIAS  IMPORTADAS,  POR  MEIO  POSTAL,  SEM  COMPROVAÇÃO  DE  SUA
REGULAR INTRODUÇÃO  NO  PAÍS.  REVISÃO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado a partir de RFFP que noticiou
a  prática,  em tese,  do  crime tipificado  no  art.  334  do  CP,  tendo  em vista  a  apreensão,  em
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procedimento rotineiro  de verificação não invasiva,  de remessas postais  no valor  total  de R$
51.501,70,  realizado  no  Centro  de  Triagem  de  Encomendas  da  EBCT.  O  valor  dos  tributos
suprimidos foi calculado em R$ 30.386,00. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento considerando que "Como os impostos somente seriam devidos no momento do seu
desembaraço,  e  este  não ocorreu,  além da exigência  do intuito  comercializador  não ter  sido
comprovada,  a  conduta  se  mostra  completamente  atípica..."  3.  O  Juiz  Federal  discordou  do
arquivamento por considerar que, se a entrada ou saída das mercadorias ocorrer em outro lugar
que não a alfândega, a infração se consuma assim que os produtos entrarem no território nacional
ou saírem dele. 4. Este Colegiado, na Sessão n° 665, de 07/11/2016, deliberou, à unanimidade,
pela designação de outro membro do MPF para prosseguir na investigação. 5. O Procurador da
República  designado promoveu novo arquivamento,  por  fundamento diverso,  considerando "a
reduzida  densidade  probatória  dos  laudos  merceológicos  acostados  ao  feito  induzem  à
inarredável conclusão de que, ajuizada a ação penal,  a pretensão estatal  ali  deduzida estará
fadada ao insucesso. Falta ao feito a necessária justa causa para o ajuizamento da ação". 6.
Elaborado Laudo de Perícia Criminal Federal complementar, a perita criminal contatou servidora
da Receita Federal com a finalidade de se efetuar exame merceológico direto nas mercadorias.
Entretanto,  considerando  não  haver  mercadoria  sob  responsabilidade  e  guarda  da  RFB,  a
servidora encaminhou a exame cópias dos documentos a seguir relacionados: Auto de Infração e
Termo de Apreensão e Guarda Fiscal; Relatório de Ação Fiscal; Histórico Contábil do Processo; e
dois Autos de Destinação de Mercadoria. 7. Na conclusão do laudo complementar (n° 831/2017),
não  tendo  sido  possível  a  realização  de  exames  merceológicos  diretos  nas  mercadorias
apreendidas (que já foram destinadas a leilão), a perita criminal reafirmou a realização de exames
merceológicos INDIRETOS, com análise dos documentos acima relacionados, nos quais existem
confirmações de que as mercadorias apreendidas são de procedência estrangeira (China). 8. O
STJ já decidiu que o crime de descaminho possui natureza formal, sendo prescindível a conclusão
do processo administrativo-fiscal para a sua caracterização. Ainda, que o auto de infração goza de
presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos, cabendo à parte o ônus de refutá-lo.
Assim, mesmo que produzido no curso de fase pré-processual, por observar o contraditório, ainda
que diferido,  e a ampla defesa,  possui o auto de apreensão natureza de prova,  podendo ser
utilizado como fundamento para a condenação (AgRg no REsp 1488692/PR, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017). 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.

006. Processo: 1.33.008.000055/2017-08 Voto: 7045/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC Nº 75/1993, ART. 62, IV). SOMA DOS TRIBUTOS ILUDIDOS QUE SUPERAM R$ 10.000,00.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO ÀS INVESTIGAÇÕES. 1. Notícia de fato
autuada  em  razão  da  apreensão  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  desprovida  de
documentação comprobatória de seu ingresso regular no país.  2.  Na ocasião da fiscalização,
auditores-fiscais  da  RFB  constataram  que  no  interior  do  veículo  estavam  mercadorias
estrangeiras,  como  vestuário  e  eletrônicos,  todos  sem  a  devida  comprovação  regular  para
importação.  Foi  lavrado  um auto  de  infração  para  cada  envolvido  e,  ao  serem remetidas  as
informações  ao  MPF,  autuada  uma  Notícia  de  Fato  para  apurar  cada  conduta  de  forma
individualizada.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do
procedimento,  por  considerar  atípica  a  conduta  do  autuado  e  aplicável  o  princípio  da
insignificância ao valor dos impostos elididos, adotando, como parâmetro, o teto de R$ 20.000,00
estabelecido  pela  Portaria  MF nº  75/2012.  4.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  com base  nas
disposições  do  art.  20  da  Lei  n.  10.522/02,  aplica  o  princípio  da  insignificância  ao  crime de
descaminho (CP, art. 334), apenas quando o débito fiscal não for superior a R$10.000,00. 5. O
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valor dos tributos iludidos R$ 12.508,35 (doze mil quinhentos e oito reais e trinta e cinco centavos)
ultrapassa o valor utilizado como limite para a aplicação do princípio da insignificância. 6. Não
homologação do arquivamento 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 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

007. Processo: DPF-CG-0256/2016-INQ Voto: 7146/2017 Origem: GABPRM3-BGP - BRUNO
GALVAO PAIVA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  ocorrência  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171),  praticado  entre
particulares.  Suspeita de fraude na obtenção de empréstimos consignados contraídos junto  a
instituição financeira privada, cujos valores eram descontados dos proventos de aposentadoria e
pensões pagos pelo INSS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Os
fatos  narrados  apontam indícios  da  ocorrência  de  crime  praticado  entre  particulares.  A mera
obtenção fraudulenta de empréstimo pessoal não caracteriza crime contra o Sistema Financeiro
Nacional. Prejuízo suportado unicamente pelo particular e pela instituição financeira que concedeu
o empréstimo. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes STJ "
Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº
100.725/RS,  DJe  20/05/2010.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

008. Processo: DPF/DF-1290/2014-INQ Voto: 7067/2017 Origem:  GABPR19-VTMMF  -
VALTAN  TIMBO  MARTINS
MENDES FURTADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falsa identidade (CP, art. 307). Vendedor autônomo que, com
o intuito de obter credibilidade em suas transações comerciais de veículos, se apresentava como
Policial Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Eventual crime
de falsa identidade praticado como meio para o delito de estelionato contra particulares (CP, art.
171).  Inexistência  de ofensas a bens,  serviços ou interesses da União ou de suas entidades
autárquicas e empresas públicas, ou qualquer outra causa justificadora da competência federal.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
do Distrito Federal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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.

009. Processo: DPF-SE-0138/2013-INQ Voto: 6864/2017 Origem:  GABPRM1-FPCM  -
FLAVIO  PEREIRA  DA  COSTA
MATIAS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possíveis  crimes  de  estelionato  (CP,  art.  171)  e  falsificação  de  documento
público  (CP,  art.  297).  Suposta  comercialização  e/ou  locação  de  imóveis,  por  parte  dos
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beneficiários  de  determinado  programa  habitacional.  Indícios  de  irregularidades  na  entidade
organizadora do programa, mediante atuação de vereador que estaria direcionando a escolha das
pessoas  beneficiárias.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).
Financiamento do programa com recursos disponibilizados pelo Governo do Estado de Sergipe.
Inexistência  de recursos federais  no programa.  Ausência  de prejuízo financeiro  à  União.  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.

010. Processo: SR/DPF/PA-00352/2014-INQ Voto: 6866/2017 Origem:  GABPR6-PRSS  -  PAULO
ROBERTO SAMPAIO SANTIAGO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de falsificação e/ou uso de documento público inautêntico (CP,
art. 297 ou art. 304). Utilização de diploma e histórico escolar supostamente falsos, de Escola
Técnica Estadual,  perante o CREA.  O indivíduo que utilizou os documentos falsos perante o
CREA já foi condenado pela prática criminosa pela JF/PA (Processo n° 25590-31.2012.4.01.3900).
Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Diligências realizadas. Identificação do responsável pela
falsificação do diploma e do histórico escolar da Escola Técnica Estadual. Inexistência de prejuízo
a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

011. Processo: 1.14.001.000234/2017-52 Voto: 7073/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

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

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

012. Processo: 1.14.010.000137/2017-51 Voto: 7033/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  sequestro  (CP,  art.  148).  Informações  apresentadas  por
Coordenador Nacional da Pastoral dos Nômades, comunicando suposto sequestro de ciganos no
Estado da Bahia. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Verificação de
que, nos Municípios de Eunápolis e Guaratinga, o crime noticiado ocorreu em face de particulares,
não  havendo  informações  de  que  tenha  relação  com a  cultura  dos  ciganos.  Inexistência  de
elementos que demonstrem a existência de lesão a interesses, serviços ou bens da União, se
duas Autarquias ou de empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

013. Processo: 1.25.000.002844/2017-17 - Eletrônico Voto: 7152/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/03. Comunicação,
pelo  Batalhão  Logístico  do Exército  Brasileiro,  de  que  o  Certificado  de Registro  da arma de
propriedade  do  investigado  encontra-se  vencido.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).
Inexistência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.  Segundo  precedentes  do  STJ,  o
Estatuto  do  Desarmamento  não  modificou  a  competência  para  o  processo  e  julgamento  dos
crimes dessa natureza, que continua sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT), salvo
quanto  ao tipo  do art.  18 (tráfico  internacional  de arma de fogo).  Ausência  de elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

014. Processo: 1.25.000.002850/2017-74 - Eletrônico Voto: 7156/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/03. Comunicação,
pelo  Batalhão  Logístico  do  Exército  Brasileiro,  de  que  o  Certificado  de  Registro  "  CR  de
propriedade do investigado encontra-se vencido desde 2014. Revisão de declínio (Enunciado nº
32). Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta. Segundo precedentes do STJ, o
Estatuto  do  Desarmamento  não  modificou  a  competência  para  o  processo  e  julgamento  dos
crimes dessa natureza, que continua sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT), salvo
quanto  ao tipo  do art.  18 (tráfico  internacional  de arma de fogo).  Ausência  de elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

015. Processo: 1.25.000.002856/2017-41 - Eletrônico Voto: 7150/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/03. Comunicação
da não revalidação do Certificado de Registro de uma pistola Taurus, calibre 380, de propriedade
do  investigado.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Inexistência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta. Segundo precedentes do STJ, o Estatuto do Desarmamento não
modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes dessa natureza, que continua
sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT), salvo quanto ao tipo do art. 18 (tráfico
internacional de arma de fogo).  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

016. Processo: 1.29.000.002356/2017-61 Voto: 7074/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de preconceito de raça ou de cor (Lei nº 7.716/1989, art. 20, §2°).
Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  relatando  que  goleiro  da
Associação Atlética Ponte Preta, após determinada partida, teria declarado a jornalistas que "Não
que eles não esquecem desse episódio, eles são assim aqui. Agora não diretamente, mas são
assim". Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Investigado que teria
expressado sua opinião após ser questionado por repórter, ainda no calor de intensa competição
recém encerrada, e após ter sido vítima de injúria racial no mesmo local há pouco tempo. 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, V, da CF
(STF - ACO 1780/SC, Min Luiz Fux, Dj 16/04/2013). Tese 162 do Informativo de Teses Jurídicas
do MPF, Gabinete do PGR. Não verificação de indícios de transnacionalidade da conduta no caso.
Contexto  nacional.  Ausência  de  elementos  que  justifiquem  a  atuação  do  Ministério  Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

017. Processo: 1.30.001.002002/2017-95 Voto: 7147/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime de
falsidade ideológica (Código Penal Militar, art. 312). Falsa declaração de dependentes prestadas
por  integrante  das  Forças  Armadas,  com o  objetivo  de  obter  moradia  funcional.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). A conduta narrada pode constituir crime efetivamente militar
(CPM, art. 9º, inciso II, alínea "e"). Suposta declaração ideologicamente falsa formulada perante a
Administração  Pública Militar.  Precedentes do STF:  HC 82142,  Relator  Min.  Maurício  Corrêa,
Tribunal  Pleno,  julgado  em  12/12/2002;  HC  113162,  Relator  Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,
julgado em 16/04/2013; HC 114309, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado
em 09/04/2013. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

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

018. Processo: 1.34.004.000690/2017-80 Voto: 6867/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 273, § 1º-B, do Código Penal. Autuação
feita pela ANVISA de determinado laboratório farmacêutico, por desvio de qualidade no produto
Cloridrato de Verapramil, que apresentou a falta de um blister de 10 comprimidos na embalagem.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2ª  CCR).  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta.  Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

019. Processo: 1.34.011.000420/2017-80 Voto: 7008/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação da ANVISA para apurar a existência de possível
ilícito  penal.  Condicionador  infantil  produzido  por  determinada  empresa  que  não  garante  a
qualidade, segurança e eficácia, conforme laudos de análise emitidos pela Fundação Ezequiel
Dias " FUNED/MG. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Possível
existência de crime contra a relação de consumo. 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.

Homologação de Arquivamento

020. Processo: DPF/AM-00738/2016-INQ Voto: 6967/2017 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  dos  crimes  previstos  nos  arts.  297  e  304,  ambos  do  CP.
Apresentação,  perante  a  Capitania  Fluvial  da  Amazônia  Ocidental,  de  Título  de  Inscrição  de
Embarcação  "  TIE,  cuja  falsidade  foi  atestada  por  laudo  de  Exame  Pericial.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. Contexto em que os investigados
teriam recebido  o  referido  documento  de  um despachante,  não  identificado,  que  cuidou  dos
trâmites burocráticos para sua liberação. Inexistência de elementos que indiquem dolo ou má-fé
dos investigados,  que possivelmente foram, na verdade, vítimas de esquema criminoso muito
presente em Manaus e que já é apurado nos autos do ILP n° 637/2014 SR/DPF/AM. Com relação
ao despachante, possível autor da falsidade, não se dispõe de elementos necessários para a sua
identificação. Ausência de indícios de autoria. 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.

021. Processo: PRM/SJR-3409.2016.000454-7-INQ Voto: 6878/2017 Origem:  GABPRM2-ECLM  -
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ELEOVAN  CESAR  LIMA
MASCARENHAS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II), praticado contra os
Correios. Relato de que dois indivíduos não identificados, mediante emprego de arma de fogo e
grave ameaça, adentram na agência,  renderam um funcionário e subtraíram a quantia de R$
7.109,13. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Testemunhas da ação
declararam não terem condições de proceder ao reconhecimento.  Não obtenção de êxito  em
identificar e localizar as pessoas que praticaram o fato narrado. Ausência de indícios de autoria e
de diligências capazes de alterar 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

022. Processo: SR/PF/CE-00112/2013-INQ Voto: 6946/2017 Origem:  GABPR14-RMC  -
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Crimes de estelionato (CP, art. 171, § 3º) e falsidade ideológica (CP, art. 299).
Transações  bancárias  realizadas  junto  a  Caixa  Econômica  Federal,  mediante  a  utilização  de
instrumento de procuração supostamente falsa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Saques realizados durante o período de 23/03/2005 a 06/04/2005, na conta do titular, após o
seu óbito ocorrido em 19/05/2000. Crime de estelionato majorado com pena máxima cominada de
06 anos  e  08  meses.  Crime  de  falsidade  ideológica  (meio  para  o  cometimento  do  delito  de
estelionato) com pena máxima cominada também inferior a 08 anos.  Prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, III). Extinção da punibilidade (CP, art.  107, IV). Homologação do
arquivamento.

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

023. Processo: 1.14.000.000912/2017-97 Voto: 6920/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro  de  radiofrequência  (Lei  nº  9.472/97,  art.  183).  Pessoa  jurídica  que  explorava
irregularmente serviço de comunicação multimídia - SCM. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Informações  de  que,  no  momento  da  fiscalização,  as  providências  para  a
regularização do serviço já estariam em trâmite.  Posteriormente,  em 18/01/2017, foi  expedida
autorização à investigada para explorar o referido serviço. Solicitação prévia de autorização à
ANATEL,  para obter  o direito  de explorar  o  SCM, que afasta  a clandestinidade necessária  à
configuração do delito. Precedente: STJ, HC nº 358.160/PA, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
29/06/2016. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

024. Processo: 1.14.010.000092/2017-14 Voto: 7060/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação da Justiça do Trabalho para apurar a ocorrência de eventuais
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crimes a partir de irregularidades constatadas em sentença trabalhista que julgou improcedente
ação de entidade sindical, pois não vislumbrou efetiva representação da categoria, em razão da
falta de regularidade em seu registro no Ministério do Trabalho e da ausência de atendimento ao
requisito da publicidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não verificação, no
caso concreto, de indícios da prática de crime na conduta de ajuizamento de ação pleiteando
determinado  direito,  ainda  que  inexistente.  Submissão  de  demanda  ao  controle  jurisdicional.
Informações de que foi  enviada cópia da sentença ao Ministério do Trabalho para análise da
regularidade do referido sindicato. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

025. Processo: 1.15.000.001850/2017-01 Voto: 6877/2017 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). Recebimento
indevido de valores correspondentes ao Benefício Assistencial, na modalidade auxílio à pessoa
idosa,  no  período  de  27/04/2007  a  31/07/2008,  causando  prejuízo  ao  INSS no  valor  de  R$
10.159,59. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O último pagamento indevido se
deu  na  competência  de  julho/2008.  Pessoa  com  79  anos  de  idade.  Contagem  do  prazo
prescricional reduzido pela metade (CP, art. 115). Prescrição da pretensão punitiva. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

026. Processo: 1.15.000.001900/2017-42 Voto: 6928/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de estelionato contra  o INSS (CP,  art.  171,  §3°).  Divergência
constatada  na  data  de  nascimento  de  segurada,  idosa,  titular  de  benefício  previdenciário.  A
autarquia previdenciária verificou que a segurada não tinha a idade mínima (65 anos) ao tempo do
requerimento.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Verificação  de  que  a
beneficiária,  nascida em 19/11/1940,  completou a idade mínima em 19/11/2005,  data em que
passou a fazer jus ao benefício de aposentadoria. Pena máxima cominada de 05 (cinco) anos de
reclusão. Idosa com mais de 70 anos. Diminuição do prazo prescricional pela metade (CP, art.
115). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art.
109, III) 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

027. Processo: 1.15.002.000144/2017-14 Voto: 6935/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e
estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Requerimento  de  Benefício  de  Prestação
Continuada " BPC, mediante o uso de documentos material e/ou ideologicamente falsos. Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  I)  Crime  de  falsificação  de  documento  público.
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Informações  do  Cartório  de  Registro  Civil  atestam  a  veracidade  dos  dados  constantes  no
documento sob suspeita, apresentado pela investigada no ato de requerimento do benefício, o
que afasta o falso. Ausência de materialidade delitiva. II) Estelionato previdenciário. Apesar de a
pesquisa externa realizada pelo INSS ter sugerido o indeferimento do benefício, em razão de ter
constatado  que  a  investigada  não  foi  localizada  no  endereço  informado,  houve  a  concessão
indevida e o recebimento de 05 parcelas. Fato ocorrido, no entanto, em razão de ineficácia no
sistema  informatizado  do  próprio  INSS,  que,  embora  tenha  identificado  imediatamente  a
irregularidade,  manteve  o  pagamento  por  05  meses  em virtude  de  entraves  burocráticos  da
autarquia  federal  (pedido  que  era  para  ser  indeferido  mas,  ao  atestar  o  cumprimento  das
exigências  no  sistema,  entendeu-se  não  haver  pendência  e  deferiu  a  solicitação  à  época).
Ademais, as tentativas de localizar a investigada não lograram êxito. 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.

028. Processo: 1.26.002.000102/2015-38 Voto: 6948/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CARUARU-PE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Justiça  de  Transição  "  Memória  e  Verdade.  Crime  de
homicídio e ocultação de cadáver praticado por agentes estatais durante o regime militar contra
LUÍS  ALBERTO  ANDRADE  DE  SÁ  BENEVIDES  e  MIRIAM  LOPES  VERBENA  (Comissão
Nacional  da Verdade,  Relatório,  Volume 3,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.  881 e 890).
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Ofícios  encaminhados  à
Comissão  Nacional  da  Verdade e  à  Comissão  Estadual  da  Memória  e  Verdade Dom Hélder
Câmara. Realização de pesquisas ASSPA. Acesso ao Arquivo Nacional. Ausência de elementos
suficientes da materialidade e autoria delitiva, seja pelo decurso do tempo, seja pela dificuldade
fática  de  identificação  dos  autores  intelectuais  e  dos  executores.  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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

029. Processo: 1.27.000.001888/2017-55 Voto: 6872/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Tentativa do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4º, c/c art. 14, II) e prática
de dano qualificado (CP, art. 163, III), contra Agência dos Correios, em 26/12/2015. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Não  houve  a  subtração  de  valores  em  dinheiro.
Ocorrência, no entanto, do crime de dano qualificado e da tentativa da prática do crime de furto
qualificado.  De  acordo  com  as  investigações  da  Polícia  Federal,  não  se  vislumbrou  autoria
delituosa. Ausência de sistema de gravação de imagens nos Correios ou nos imóveis vizinhos.
Inexistência de elementos suficientes da autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

030. Processo: 1.29.000.001806/2017-06 Voto: 7072/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
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SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155). Comunicação da danificado de caixa de
energia elétrica para a subtração de fiação na parte externa do Centro de Distribuição Domiciliar
dos Correios, em 07/10/2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Não
houve invasão da parte interna da unidade, tendo o fato ocorrido fora do horário de expediente.
Inexistência de funcionários ou outras testemunhas no momento da subtração dos fios, sendo que
não houve furto de outro bem patrimonial. Ausência de sistema de câmeras de vigilância na área
externa do prédio. O local não foi preservado à época, não tendo sido feita perícia para coleta de
vestígios materiais que pudessem identificar o criminoso. Inexistência de elementos suficientes da
autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

031. Processo: 1.34.017.000114/2013-60 Voto: 6969/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ARARAQUARA-SP

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

Ementa: Inquérito  Civil  instaurado  para  apurar  irregularidades  ocorridas  no  Município  de  Matão/SP,
relacionadas  a  contratos  de  empréstimos  agrícolas  no  âmbito  do  PRONAF.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Contratos  de  empréstimos  objetos  de
investigação celebrados em meados de 2000. Homologação do arquivamento pela 5ª CCR/MPF,
com relação a matéria de sua atribuição, em razão do longo lapso temporal transcorrido. Possível
crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86, art. 20). Pena máxima cominada em
abstrato de 06 anos. Fatos ocorridos há mais de 17 anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP, art. 109, III). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

032. Processo: JF/CÇD/SC-5000775-
17.2016.4.04.7211-INQ - Eletrônico 

Voto: 7062/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CAÇADOR

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato contra o INSS, tendo em
vista a ocorrência de saques indevidos de benefício após o óbito da titular, no período de 04 a
11/2013. Promoção de arquivamento embasada na aplicação do princípio da insignificância, com
menção ao quanto disposto na Orientação nº 4 da 2ª CCR/MPF. Discordância do Juízo da 1ª Vara
Federal de Caçador/SC. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Caso em que
a autoria é certa apenas em relação a três saques, cujos valores o investigado acreditava que lhe
eram  devidos,  para  sustento  da  filha  e  acerto  das  despesas  de  funeral.  Observância  da
Orientação nº 4 da 2ª CCR. Ausência de procurador cadastrado no sistema de benefícios do INSS
ou de notícia de mudança de senha ou qualquer forma de atualização nos dados após o óbito
quanto aos demais saques. 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.
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Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

033. Processo: JF/CE-0001214-04.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 6938/2017 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 possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do
Código Penal. Notícia de recebimento de benefício previdenciário após o óbito do titular (filho do
investigado). Promoção de arquivamento fundada na ausência de dolo. Discordância do Juízo da
32ª  Vara  Federal  do  Ceará.  Aplicação  do  art.  28  do  CPP c/c  art.  62,  IV,  da  LC  nº  75/93.
Informações no sentido de que o investigado, pessoa de pouca instrução, recebeu o benefício no
período de 03/2008 a 06/2011 por acreditar que era o seu titular e não o seu filho, que havia
requerido o benefício em razão de insuficiência renal crônica. Convicção do investigado formada a
partir do fato de seu filho (verdadeiro titular) ser menor à época da solicitação, o que fez com que
toda a documentação referente ao beneficiário estivesse em nome do genitor. Relato de que o
investigado fez empréstimos e esteve na autarquia após a morte do filho, sempre apresentando
seus documentos e não do filho. Conclusão do Procurador da República oficiante pela ocorrência
de erro tipo. Dolo não evidenciado. Insistência no arquivamento.

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

034. Processo: JF/CE-0003679-59.2012.4.05.8100-
INQ

Voto: 7108/2017 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 possível prática do crime de furto, em 11/12/2010, de
bens pertencentes ao acervo da Justiça Federal (um notebook, três telefones celulares e um pen
drive), que estavam na posse da Juíza da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará. CP, art.
155, §§ 1º e 4º, I e II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que não foi
possível  a  identificação  de  quaisquer  elementos  capazes  de  auxiliar  a  elucidação  da  autoria
delitiva, tendo em vista a ausência de suspeitos, os poucos indícios obtidos e a inexistência de
testemunhas  dos  fatos  e  imagens.  Antiguidade  do  fato  investigado.  Ausência  de  linha
investigatória  potencialmente  idônea.  Orientação  nº  26  da  2ª  CCR.  Homologação  do
arquivamento.

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

035. Processo: JF-FRA-0001594-96.2015.4.03.6113-
PIMP

Voto: 7124/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  13ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
FRANCA/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. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM. 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 11 (onze) maços de cigarro
de procedência estrangeira, que se encontravam expostos à venda em estabelecimento situado
na  cidade  de  Franca/SP,  de  propriedade  do  investigado.  2.  Inicialmente,  a  Procuradora  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância,
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ressaltando o baixo valor monetário da mercadoria e a irrelevância do dano social verificado. 3. O
Juízo da 1ª Vara Federal de Franca/SP discordou da manifestação ministerial, determinando a
remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão para os fins previstos no art. 28 do
CPP  (fl.  30/30v).  Dada  vista  ao  MPF,  foi  requerida  a  desconsideração  da  promoção  de
arquivamento, bem como a reconsideração da referida decisão e a baixa dos autos nos termos da
Resolução  CJF  nº  63/2009  para  o  prosseguimento  das  investigações.  4.  Nos  termos  da
Orientação nº 25/2015 da 2ª CCR, o MPF ofereceu denúncia, ressaltando a impossibilidade de
aplicação ao caso do princípio da insignificância em face da ocorrência de reiteração delitiva. 5.
Antes de apreciar a denúncia, o Juízo Federal, por vislumbrar possível violação à ampla defesa,
houve por bem ordenar a remessa do feito a este Colegiado para apreciação da decisão que
acolheu o pedido do MPF e reconsiderou o encaminhamento dos autos à 2ª CCR após indeferir o
anterior  pedido de arquivamento.  6.  Segundo a Orientação nº 25 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. 7. Na hipótese, observada a norma
incriminadora,  revela-se  inadequado  o  arquivamento  do  apuratório,  pois,  em  que  pese  a
apreensão  de  apenas  11  (onze)  maços  de  cigarro  de  origem  estrangeira,  verifica-se  que  o
investigado parece ser contumaz na prática delitiva, já que possui em seu desfavor ao menos três
outros procedimentos arquivados pela mesma prática delitiva. 8. Prosseguimento da persecução
penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem.

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

036. Processo: JF/GOI/PE-0015906-
24.2016.4.05.8300-INQ

Voto: 6844/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GOIANA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar autoria e materialidade do crime previsto no art. 157, § 2º,
I, c/c art. 14, II, ambos do CP. No dia 04/09/2014, por volta das 07h15, na agência dos Correios
localizada  no  Município  de  Ferreiros/PE,  indivíduo  desconhecido  e  usando  capacete  de
motocicleta abordou e rendeu o gerente da agência, no momento em que este chegava para o
início de suas atividades rotineiras, mandando ele abrir o cofre da agência. Porém, como para
tanto se faz necessária a espera de um tempo de 15 minutos, o indivíduo ficou nervoso e atirou
para cima (atingindo o teto da unidade), fugindo do local em uma motocicleta, sem levar nada.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após perícia no local, a partir de buscas
por marcas de solados,  impressões papilares,  objetos deixados no local,  vestígios biológicos,
constatou-se apenas um pequeno dano no forro de gesso do teto, causado pelo disparo de arma
de fogo no momento da investida. Impossibilidade de levantamento de fragmentos de impressões
papilares em condições para a realização de confrontos, o que poderia possibilitar a obtenção de
eventuais informações úteis para descobrimento da autoria. Verificou-se que, a partir de consulta
à placa  da  moto  utilizada no crime,  o  veículo  possui  restrição  por  furto/roubo.  Houve,  ainda,
diligência  in  locu realizada a fim de coletar  maiores informações sobre a  autoria,  a  partir  de
conversas  com  policiais  da  região  e  funcionários  da  agência  assaltada,  não  se  obtendo,
entretanto,  êxito,  pois,  embora  toda  a  ação  delituosa  tenha  sido  captada  pelas  câmeras  de
segurança da agência, o indivíduo esteve todo o tempo de capacete e os policiais não forneceram
informações úteis ao deslinde da causa. 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  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

037. Processo: JF/PI-0011576-57.2017.4.01.4000-
INQ

Voto: 6994/2017 Origem:  SEÇÃO  JUDICIARIA  DO
ESTADO DO PIAUÍ

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de obtenção de financiamento
junto à instituição financeira mediante fraude. Lei nº 7.492/86, art. 19. Promoção de arquivamento
fundada na impossibilidade de identificação do responsável pela falsificação dos documentos que
instruíram a contratação. Discordância do Juízo da 3ª Vara Federal do Piauí. Aplicação do art. 28
do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Constatação de que terceira pessoa não identificada se fez
passar por outra, obteve o financiamento e posteriormente vendeu o bem a terceiro de boa-fé.
Ausência de indícios mínimos que possam levar à identificação da autoria.  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  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

038. Processo: JF/PR/CUR-5022965-
93.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 7061/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO DE DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  NOTÍCIA  DE
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para  apurar  suposta  prática  dos  crimes  previstos  nos  arts.  299  e  334  do  CP por  parte  de
representante de empresa individual, em virtude da apreensão de mercadorias de procedência
estrangeira  sem documentação  comprobatória  de  sua  regular  importação,  cuja  supressão  de
tributos corresponde aos valores de R$ 936,48 e de R$ 2.050,96. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando
que  o  valor  dos  tributos  evadidos  restou  muito  abaixo  do  limite  mínimo  de  relevância
administrativa, fixado pelos Tribunais no patamar de R$ 20.000,00. 3. O Juízo da 14ª Vara Federal
de  Curitiba/PR discordou  da  manifestação  ministerial,  consignando que  afasta  o  princípio  da
insignificância nos casos em que a soma de valores relativos a autuações nos últimos cinco anos,
a  contar  da  data  do  fato,  supere  o  parâmetro  de  R$ 10.000,00.  4.  Notícia  de  que  empresa
individual  investigada  foi  autuada  quatro  vezes  entre  2012  e  2013  em virtude  da  prática  de
infrações  da  mesma  natureza  e  o  valor  dos  tributos  evadidos  alcança  o  montante  de  R$
47.378,35.  Circunstância  penalmente  relevante.  5.  Precedentes  do  STF,  do  STJ  e  da  2ª
CCR/MPF. 6. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

039. Processo: JF-RIB-0003834-23.2017.4.03.6102-
PCD

Voto: 6937/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL  -  2ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CP, ART. 168-A, §
1º, I. MPF: ARQUIVAMENTO FUNDADO NA APLICAÇÃO DO VALOR PREVISTO NA PORTARIA
Nº 75/2012 (R$ 20.000,00). DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,
ART.  62,  INC.  IV.  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  BEM  JURÍDICO
TUTELADO. ILUSÃO DE TRIBUTOS SUPERIOR A R$ 10.000,00. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato
instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, dando conta de possível crime de
apropriação indébita previdenciária por parte de representantes legais de empresa do segmento
de transportes, sediada no município de Vista Alegre do Alto/SP. 2. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, ressaltando que o valor da contribuição previdenciária
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descontada e não repassado à Receita Federal corresponde a R$ 13.193,78 (treze mil, cento e
noventa  e  três  reais  e  setenta  e  oito  centavos),  o  que  atrai  a  incidência  do  princípio  da
insignificância. 3. O Juízo da 7ª Vara Federal de Ribeirão Preto/SP discordou da promoção de
arquivamento por entender que o valor elidido, superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), refoge ao
limite  previsto no art.  20 da Lei  nº  10.522/02,  utilizado como parâmetro para a incidência do
referido princípio 4. No presente caso, não há que se falar em mínima ofensividade, tampouco em
reduzido grau de reprovabilidade social, uma vez que o delito em análise atinge bem jurídico de
caráter  supraindividual,  qual  seja,  o  patrimônio  da  Previdência  Social  e  a  sua  subsistência
financeira, sendo, portanto, relevante do ponto de vista penal. 5. Por outro lado, o valor sonegado
(R$ 13.193,78) pela empresa investigada supera o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto na
Lei n.º 10.522/2002, como limite para o arquivamento das execuções, sem baixa na distribuição.
6. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1491368/PR, 5ª Turma, DJe 12/06/2015; AgRg no AREsp
561.909/PR, 6ª Turma, DJe 22/04/2015. 7. Designação de outro membro do 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

040. Processo: JF/SP-0006940-47.2017.4.03.6181-
INQ

Voto: 6939/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  tráfico  internacional  de
substância entorpecente. Remessa postal de cocaína ao exterior a partir de São Paulo. Promoção
de arquivamento fundada na incerteza da autoria. Discordância do Juízo da 9ª Vara Federal de
São Paulo. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Realizadas diligências
preliminares, a autoria não restou identificada. Apurou-se que existe uma cidadã boliviana com o
nome M.C.Q., mas, uma vez procurada nos endereços disponíveis, não foi encontrada e não se
tem notícia se ainda está no Brasil ou na Bolívia. Impossibilidade de se concluir que a pessoa
responsável pela postagem é mesmo tal  cidadã boliviana,  pois o delito em questão revela-se
frequentemente  praticado  com  o  uso  de  nome  falso.  Filmagem  do  momento  da  postagem
indicativa de que nela atuaram um homem e uma mulher, de maneira que, mesmo que a mulher
fosse, de fato, a referida boliviana, não se sabe se agiu a mando do homem e se sabia o que
continha a correspondência. Ausência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação
n° 26/2016 da 2ª CCR. Insistência no arquivamento.

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

041. Processo: TRE-AC-INQ-0000030-
16.2016.6.01.0009

Voto: 6936/2017 Origem:  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL DO ACRE

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  corrupção  eleitoral
relacionado  com  a  adesivagem  de  veículos  durante  a  campanha  eleitoral  de  2014  em  Rio
Branco/AC. CE, art. 299. Promoção de arquivamento fundada na ausência de indícios da prática
de conduta ilícita. Discordância do Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Rio Branco. Aplicação do art. 28
do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Realizadas várias diligências pela autoridade policial, não
se logrou encontrar indícios do pagamento de valores para que pessoas colassem propaganda
eleitoral  em seus veículos.  Declarações  dos  depoentes  no  sentido  de  que  os  veículos  eram
plotados com propaganda eleitoral, recebendo adesivos em suas portas e vidros traseiros e que o
pagamento de tais serviços era feito pelos próprios partidos e coligações diretamente às gráficas.
Corrupção eleitoral  não  configurada.  Ausência  de suporte  probatório  mínimo para  embasar  a
deflagração de eventual ação penal. Insistência no 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

042. Processo: 1.16.000.001660/2017-49 Voto: 6940/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CONTRABANDO  DE  ESPINGARDA  DE  PRESSÃO.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº
75/93, ART. 62, INC. IV). IMPORTAÇÃO DE PRODUTO CONTROLADO. INAPLICABILIDADE DA
TESE  DA INSIGNIFICÂNCIA.  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato
instaurada para apurar suposta prática do crime previsto no art. 334-A do CP, tendo em vista a
apreensão realizada pela Receita Federal do Brasil, em 22/06/2015, na Rodovia MS 164 Km 50,
Trevo "Copo Sujo", município de Dourados/MS, de 1 (uma) espingarda de pressão, adquirida no
Paraguai,  sem documentação  comprobatória  de  sua  regular  importação.  2.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância,
ressaltando que a mercadoria foi avaliada em R$ 609,44 (seiscentos e nove reais e quarenta e
quatro centavos) e a evasão fiscal estimada em R$ 975,48 (novecentos e setenta e cinco reais e
quarenta  e  oito  centavos).  3.  Conforme  o  disposto  nos  arts.  183  e  204  do  Decreto-Lei  nº
3.665/2000, a importação de produtos controlados depende de autorização prévia do Exército
Brasileiro. Diante da previsão legal de autorização prévia, a introdução de armas de pressão no
País ficou sujeita a proibição relativa, de modo que, quando executada de forma clandestina, sem
observância do mencionado regulamento, o agente pratica o delito de contrabando. 4. No caso,
houve  a  importação  clandestina  de  uma  espingarda  de  pressão,  sem  o  preenchimento  dos
requisitos  legais.  A importação  se  deu  de  forma  irregular,  caracterizando,  assim,  o  crime  de
contrabando. 5. Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de contrabando de arma
de pressão. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1479836/RS, Quinta Turma, DJe 24/08/2016) e
desta 2ª CCR (Procedimento n° 1.31.000.000525/2014-27, 611ª Sessão Ordinária, 10/11/2014,
unânime). 6. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

043. Processo: 1.33.008.000060/2017-11 Voto: 7064/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DO  DELITO  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
CONSIDERAÇÃO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  PENAL.  IMPOSSIBILIDADE.  NOTÍCIA  DE
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de
Representação Fiscal  para Fins Penais para apurar suposta prática do crime de descaminho,
previsto  no  art.  334  do  Código  Penal,  em  decorrência  da  apreensão  de  mercadorias  de
procedência estrangeira sem documentação comprobatória de sua regular importação, cujo valor
de tributos suprimidos corresponde a R$ 2.604,66 (dois mil, seiscentos e quatro reais e sessenta
e seis centavos). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com
base  no  princípio  da  insignificância,  ressaltando  que  a  jurisprudência  do  TRF  da  4ª  Região
considera irrelevante a existência de outros registros administrativos de apreensão envolvendo os
mesmos  agentes.  3.  Notícia  de  que  a  investigada  possui  dois  outros  procedimentos
administrativos fiscais (11060.721764/2013-77 e 12457.727533/2013-86) em virtude da prática de
infrações da mesma natureza nos últimos cinco anos.  Circunstância  penalmente relevante.  4.
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Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 5. Designação de outro membro para prosseguir
na persecução penal.

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

044. Processo: 1.33.008.000065/2017-35 Voto: 7065/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DO  DELITO  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
CONSIDERAÇÃO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  PENAL.  IMPOSSIBILIDADE.  NOTÍCIA  DE
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de
Representação Fiscal  para Fins Penais para apurar suposta prática do crime de descaminho,
previsto  no  art.  334  do  Código  Penal,  em  decorrência  da  apreensão  de  mercadorias  de
procedência estrangeira sem documentação comprobatória de sua regular importação, cujo valor
de tributos suprimidos corresponde a R$ 1.722,10 (um mil, setecentos e vinte e dois reais e dez
centavos). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no
princípio  da  insignificância,  ressaltando que a jurisprudência  do TRF da 4ª  Região considera
irrelevante a existência de outros registros administrativos de apreensão envolvendo os mesmos
agentes. 3. Notícia de que o investigado possui dois outros procedimentos administrativos fiscais
(12719.720385/2016-93 e 12719.720315/2017-16) em virtude da prática de infrações da mesma
natureza nos últimos cinco anos. 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

045. Processo: DPF/DF-1009/2014-INQ Voto: 7058/2017 Origem:  GABPR19-VTMMF  -
VALTAN  TIMBO  MARTINS
MENDES FURTADO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do delito previsto no art. 20 da Lei nº
4.947/66, consistente em invasão para ocupar área situada na Colônia Agrícola Vereda da Cruz,
Setor Arniqueiras, Águas Claras/DF. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR).  Informação  de  que  a  área  em  questão  pertence  à  TERRACAP  (Agente  de
Desenvolvimento do Distrito Federal). Ausência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

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

046. Processo: DPF/JZO/BA-0043/2017-INQ Voto: 6932/2017 Origem:  GABPRM3-TASN  -
TICIANA  ANDREA  SALES
NOGUEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de estelionato majorado e de
uso de documento falso por parte de pessoa que teria se passado por advogado para induzir
autor de ação previdenciária a efetuar depósito bancário a título de honorários advocatícios. CP,
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arts. 171, § 3º, e 304. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Eventual
ocorrência de ilícitos em detrimento de particular, beneficiário de RPV no valor de R$ 8.567,74
decorrente de sentença de procedência proferida nos autos de ação previdenciária em que não
houve a atuação de advogado. 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  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

047. Processo: DPF/MOC-00011/2016-INQ Voto: 6982/2017 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 Brasília de Minas/MG, ocorrido em 06/11/2015. 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.  Subtração  da  quantia  de  R$  146.394,30,
pertencente ao Banco do Brasil. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

048. Processo: DPF/MOC-00045/2017-INQ Voto: 7114/2017 Origem:  GABPRM1-EHAG  -
EDUARDO  HENRIQUE  DE
ALMEIDA AGUIAR

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 Verdelândia/MG, ocorrido em 27/07/2016. 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. Subtração da quantia de R$ 4.845,08, pertencente ao
Banco do Brasil. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

049. Processo: DPF/MOC-00169/2015-INQ Voto: 7053/2017 Origem: GABPRM - 

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: nquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência do crime de roubo contra agência dos
Correios situada na cidade de Matias Cardoso/MG, ocorrido em 14/12/2014. 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. Subtração da quantia de R$ 6.727,98, pertencente ao Banco do
Brasil. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

050. Processo: DPF-NVI/MS-0132/2017-INQ Voto: 6992/2017 Origem:  GABPRM2-  ERG  -
EDUARDO  RODRIGUES
GONÇALVES

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  delito  de  incitação  ao  crime.  Vereador  que,
durante manifestação articulada para impedir a cobrança de tarifa na praça de pedágio de Mundo
Novo/MS, teria incitado os participantes a destruírem o patrimônio de empresa concessionária de
rodovia. CP, art. 286. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Narrativa
que não evidencia ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Na
hipótese de concessão de serviço público, os bens pertencem à empresa concessionária, que
explora o serviço em nome próprio. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

051. Processo: SR/DPF/PI-0634/2017-IPL Voto: 6983/2017 Origem: GABPRM - 

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência do crime de furto contra uma agência
dos Correios situada na cidade de Novo Oriente do Piauí, ocorrido em 26/10/2016. CP, art. 155,
§§ 1º e 4º,  I,  II  e  IV.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº  33 "  2ª  CCR).  Furto
praticado em face de agência franqueada dos Correios. Subtração da quantia de R$ 194.929,58,
pertencente ao Banco do Brasil. 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 ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

052. Processo: 1.14.000.002425/2017-69 Voto: 7120/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao Cidadão,  na qual  se  relata  a  ocorrência  de  fraude  em sistema de  comércio
eletrônico. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Hipótese em que não
verificada qualquer 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
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

053. Processo: 1.14.006.000151/2017-13 Voto: 6984/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual se relata a ocorrência de conflitos entre vizinhos, envolvendo
possível  crime de ameaça. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Narrativa que não evidencia ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

054. Processo: 1.17.000.001538/2017-35 - Eletrônico Voto: 7057/2017 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 comunicante relata ter sido vítima dos crimes de furto de cédulas de cheque,
repassadas para adolescentes infratores e traficantes de drogas, e de estelionato. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual ocorrência de ilícitos em detrimento
de particular.  Inexistência de lesão direta a bens,  serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

055. Processo: 1.18.000.002403/2017-50 Voto: 7118/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA -  GOIAS/APARECIDA
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, versando sobre a ocorrência de cobranças excessivas e indevidas contra o noticiante
por parte de empresa de recuperação de créditos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 da 2ª CCR). Eventual prática de crime contra a relação de consumo. Ausência de indícios de
lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Inexistência  de
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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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

056. Processo: 1.22.000.002625/2017-40 - Eletrônico Voto: 7056/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

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

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

057. Processo: 1.22.007.000154/2016-94 Voto: 6929/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUN  DE  SÃO
JOÃO DEL REI/LAVRAS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  da  2ª  Vara  do  Juizado  Especial  Cível  da
Comarca  de  Boa  Esperança/MG,  dando  conta  de  suposto  descumprimento  de  decisão
antecipatória  de  tutela  para  fornecimento  de  medicamento  no  âmbito  do  SUS.  CP,  art.  330.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Provimento jurisdicional não
atendido  emanado  de  autoridade  judiciária  estadual,  tendo  como  destinatários  agentes  da
Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. 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 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

058. Processo: 1.23.000.000755/2017-19 Voto: 6985/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da Defensoria Pública da União, na qual se relata que
duas litigantes em processos instaurados perante a Justiça Federal podem ter sido ludibriadas
pelo  advogado que  as  representou  nas  demandas.  Suposta  prática  do  crime de  apropriação
indébita ou de estelionato. CP, arts. 168, § 1º, III, e 171. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 " 2ª
CCR). Eventual prejuízo à boa-fé e ao ao patrimônio de particulares, autoras de ações judiciais.
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  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
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

059. Processo: 1.23.005.000010/2015-30 Voto: 6927/2017 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  Relatório  de  Inteligência  Financeira  encaminhado pelo
COAF acerca de operações financeiras suspeitas, de que trata a Lei nº 9.613/98, por parte de
pessoa física que teria ligações com o tráfico de drogas na região de São Félix do Xingu/PA.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Indícios de lavagem de ativos
oriundos  do  tráfico  de  entorpecentes,  não  havendo,  porém,  indicativos  da  prática  de  crime
antecedente de competência da Justiça Federal. Transnacionalidade da suposta atividade ilícita
não evidenciada. Carência de elementos de prova capazes de legitimar, por ora, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

060. Processo: 1.25.000.002845/2017-61 - Eletrônico Voto: 7059/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime previsto no art.  12 da Lei nº
10.826/03. Posse irregular de arma de fogo, munição e acessórios e equipamentos de recarga
destinados às atividades de tiro esportivo, caça e colação. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que o Estatuto do Desarmamento não remeteu à Justiça Federal toda a competência para as
questões  dele  oriundas  (HC  nº  160.547/SP,  DJe:  25/10/2010).  Caso  em  que  não  restou
demonstrada qualquer lesão (ou perigo de lesão) à integridade territorial, à soberania nacional, ao
regime representativo e democrático, à Federação, ao Estado de Direito ou à pessoa do Chefe
dos Poderes da União. Indícios de transnacionalidade não evidenciados. Ausência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

061. Processo: 1.28.200.000069/2017-05 Voto: 7123/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAICÓ-RN

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual se relata suposta prática de perseguição política em desfavor de
grupo de oposição ao gestor do município de São Vicente/RN. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Relato de que membros da oposição local vem sendo hostilizados e
vítimas de ofensas graves, tendo um deles, inclusive, sofrido atentado em sua residência, com
disparos de arma de fogo. Narrativa que não evidencia ofensa direta a bens, serviços ou interesse
da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

062. Processo: 1.29.000.000058/2017-36 Voto: 7119/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata a ocorrência de fraude no recebimento de cartão de crédito da Caixa
Econômica Federal, na cidade de Guaíba/RS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Hipótese em que não verificada qualquer ameaça ou lesão direta a bem, serviço
ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Eventual  prática  de  crime  de  estelionato  em
detrimento de particular e da administradora de cartão de crédito, não resultando prejuízos à CEF.
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
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

063. Processo: 1.29.014.000083/2017-61 - Eletrônico Voto: 7055/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta fabricação e comercialização de produto saneante sem registro sanitário
na ANVISA . CP, art. 273, §1º-B, I. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 " 2ª CCR). O fato de os
produtos não terem registro na ANVISA não tem o condão, por si só, de atrair a competência da
Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. Ausência de indícios de
origem estrangeira dos produtos. Precedente do STJ: CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, DJe:
27/03/2012. Precedente da 2ª CCR: NF nº 1.34.043.000041/2017-12; 671ª Sessão de Revisão,
13/02/2017; unânime. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

064. Processo: 1.30.001.003414/2017-42 Voto: 6986/2017 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, versando sobre possível prática do crime contra o sentimento religioso. CP, art. 208.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relato de ataque com pedras à
residência  do  noticiante  durante  a  realização  de  culto  religioso.  Narrativa  que  não  evidencia
ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

065. Processo: 1.30.001.003462/2017-31 Voto: 6993/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por uma gestora ambiental e por um
presidente de associação, dando conta de suposta atuação de milícia e negligência da "polícia
local" no patrulhamento da localidade de Monte das Oliveiras, bairro da Paciência, na cidade do
Rio de Janeiro/RJ. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Circunstâncias fáticas
que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar, até o
momento,  a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.  Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

066. Processo: 1.32.000.000152/2017-08 Voto: 6988/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Corregedoria da Polícia Federa em Roraima
para apurar possível prática do crime de estelionato majorado em virtude da locação irregular de
imóveis vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida. CP, art. 171, § 3º. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Conduta que, embora ilícita do ponto de vista contratual, não gera
prejuízos  à  instituição  financeira.  O  patrimônio  do  fundo  instituído  pela  Lei  nº  10.188/11,
notadamente os bens imóveis não se confunde com o acervo da CEF. Questão alusiva a interesse
de particulares, já submetida ao crivo da Justiça Estadual. Inexistência de lesão direta a bens,
serviços  e  interesses da União ou de suas entidades.  Ausência  de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

067. Processo: 1.33.005.000283/2017-08 Voto: 7054/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JOINVILLE-SC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de inquérito civil que tramitou perante a PR/SC, dando
conta de supostas irregularidades em condutas de médicos estrangeiros vinculados ao "Programa
Mais Médicos" em diversos municípios de Santa Catarina. Possível prática do crime de exercício
ilegal da medicina. CP, art. 282. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR).
Médico  intercambista  que  teria  assinado,  sem o  acompanhamento  de  um médico  supervisor,
"Laudo de Avaliação de Deficiência Física e/ou Visual" para um paciente oncológico de hospital
municipal.  Ausência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União.  Inexistência  de
elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  MPF para  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

068. Processo: 1.34.001.007824/2017-13 Voto: 6848/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão.  Relato  de  que  uma senhora  invadiu  a  Escola  Estadual  Dona Prisciliana  Duarte  de
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Almeida, da Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, e publicou imagens não autorizadas
pela  direção,  expondo menores;  que fez manifestações de desapreço diante  das autoridades
constituídas e que incitou a desordem. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Narrativa que não indica qualquer 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
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

069. Processo: 1.34.003.000223/2017-60 Voto: 7115/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de expediente  do Juízo  da 2ª  Vara Federal  de Bauru/SP,
encaminhando termo e registro de gravação audiovisual de declarações ofertadas perante aquele
foro. Relato de que a declarante vinha sofrendo ameaças por parte de seu companheiro, réu na
ação penal.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Circunstâncias
fáticas  que  apresentam  contornos  aptos  a  indicar,  se  confirmadas,  a  prática  dos  crimes  de
ameaça, bem como providências previstas na Lei Maria da Penha (nº 11.340/06). Inexistência de
ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

070. Processo: 1.34.011.000418/2017-19 Voto: 6987/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da ANVISA para apurar relato de suposto desvio
de qualidade de medicamento produzido por empresa do segmento farmacêutico sediada em São
Paulo/SP.  Autuação  por  falta  de  garantia  de  segurança  de  medicamento,  com  embalagem
secundária referente a produto diverso do medicamento constante de seu interior.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32). Eventual prática de crime contra a relação de consumo
(CDC,  art.  66).  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  aptos  a  justificar  a
competência da Justiça Federal. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Precedentes do STJ e da 2ª CCR:
CC nº 120.843/SP, DJe 27/3/2012; Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11, 620ª Sessão
de Revisão, 11/5/2015, unânime. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

071. Processo: 1.34.015.000242/2017-57 Voto: 6931/2017 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 manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar relato de suposta prática de fraude com cartões de crédito de instituições
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bancárias privadas, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, bem como de agressão
física, violação de domicílio, furto e invasão digital. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº  32 da 2ª  CCR).  Eventual  ocorrência  de ilícitos em detrimento de particular,  que,  uma vez
notificado, não indicou o cometimento de qualquer delito envolvendo a referida empresa pública
federal. 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  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

072. Processo: 1.34.018.000085/2017-50 Voto: 6989/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
TAUBATE-SP

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir  de expediente da ANVISA para apurar suposta produção e
comercialização de produto com a quantidade de álcool em desacordo com as especificações e
com a rotulagem contendo informações quanto à fórmula em desacordo com o registro. CP, art.
273, §1º-B ou art. 278. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). O fato de a validade,
especificações ou a rotulagem do produto estar em desacordo com o aprovado no seu registro na
ANVISA não tem o condão, por si só, de atrair a competência da Justiça Federal para apreciar o
delito em tela. Ausência de indícios de origem estrangeira do produto. Precedente do STJ: CC nº
120.843/SP,  Terceira  Seção,  DJe:  27/3/2012.  Precedente  da  2ª  CCR:  NF  nº
1.34.043.000041/2017-12;  671ª  Sessão  de  Revisão,  de  13/2/2017;  unânime.  Carência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

073. Processo: 1.32.000.000675/2017-46 Voto: 6973/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Corregedoria Regional de Polícia Federal em
Roraima,  informando  que  um cidadão  compareceu  ao  plantão  daquela  unidade  policial  para
comunicar  que  estava  tendo  problemas  com  vizinhos,  que  seriam  estrangeiros  (cubanos  e
venezuelanos) e estariam, em sua maioria, ilegais no Brasil. Notícia de tráfico de drogas e de
ameaça por um dos estrangeiros. 1) Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A mera
entrada  no  território  brasileiro  sem  a  devida  autorização  constitui  infração  administrativa,
sujeitando o estrangeiro à pena de deportação, na forma do inc. I  do art.  125 do Estatuto do
Estrangeiro  (Lei  nº  6.815/80).  Homologação  do  arquivamento.  2)  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado nº  32).  Relativamente  aos  supostos  crimes de tráfico  de drogas e  de
ameaça em desfavor do noticiante, 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 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho
e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Homologação de Arquivamento
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074. Processo: DPF/RO-0490/2016-INQ Voto: 6974/2017 Origem:  GABPR4-RPT  -
REGINALDO  PEREIRA  DA
TRINDADE

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
parte da Secretária de Regularização Fundiária e Habitação de Porto Velho/RO, que não teria
atendido  ordem do  Juízo  da  4ª  Vara  do  Trabalho  daquela  Capital.  CP,  art.  330.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Verificação  de  que  não  houve  vontade  livre  e
consciente de não cumprir decisão judicial, mas tão somente falha na comunicação, bem como
delonga inerente à tramitação de procedimento administrativo. Ofício endereçado ao Juízo para
esclarecer a situação e solicitar orientação sobre como proceder quanto ao desmembramento de
uma área arrematada em leilão, localizada no perímetro urbano. 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  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

075. Processo: 1.01.002.000008/2015-58 Voto: 7103/2017 Origem:  PRR/1ª  REGIÃO  -
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Juízo da 1ª Vara de Entorpecentes do
Distrito Federal para apurar indícios da prática de crime eleitoral relacionado com a contratação
de advogado para atuar em ação penal, sem qualquer custo, por intermédio do comitê político de
então  candidato  a  deputado  distrital.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências  que  evidenciaram  inexistir  indícios  da  prática  de  infração  à  legislação  eleitoral.
Constatação de que os advogados que prestaram assistência jurídica não foram contratados pelo
referido comitê  político,  não havendo,  outrossim,  evidência  de que  o então  candidato  tivesse
utilizado recursos de campanha para remunerar serviços advocatícios. Materialidade delitiva não
configurada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

076. Processo: 1.03.000.000782/2017-76 Voto: 6915/2017 Origem:  PRR/3ª  REGIÃO  -  SÃO
PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  remessa,  pela  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de
Matão/SP, de representação formulada por cidadão daquela localidade, versando sobre possível
ocorrência de crime de corrupção eleitoral envolvendo o atual mandatário municipal. CE, art. 299.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relato de irregularidades indicativas de
atos praticados em detrimento de normas e princípios da Administração Pública. não havendo
menção  à  exigência  de  voto,  pelo  Prefeito,  nas  eleições  de  2016,  em  troca  dos  cargos
posteriormente ofertados. Ilicitudes que já estão sendo averiguadas no âmbito de inquérito civil.
Ausência  de  indícios  de  ocorrência  do  crime  de  corrupção  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

077. Processo: 1.11.000.001206/2017-74 - Eletrônico Voto: 7102/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar ocorrência de dano ao patrimônio público em virtude, de
ocupação da sede do Ministério da Fazenda em Maceió/AL, em 15/03/2017, por integrantes de
diversos movimentos sociais e sindicais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Dano possivelmente  provocado por  um esbarrão quando da  entrada  dos manifestantes,  que,
conforme as fotos juntadas ao feito, estavam em considerável número. Dolo não evidenciado.
Inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. Atipicidade da conduta. Carência 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

078. Processo: 1.11.001.000206/2015-85 Voto: 6846/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a prática do crime de desobediência
por parte do tabelião ou servidor responsável do Tabelionato de Notas do Município de Senador
Rui Palmeira/AL, diante da desídia em atender determinação do Juízo da 11º Vara Federal de
Alagoas. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Observa-se dos
autos que não houve demonstração de ciência inequívoca de vários ofícios expedidos pelo Juízo.
Constatação, após diligências, de que existiu confusão quanto a ofícios enviados pela Justiça
Federal e pelo MPF, sendo que as informações que deveriam ter sido prestadas à Justiça, foram,
na verdade, enviadas ao MPF. O fato ter havido resposta aos ofícios expedidos, muito embora a
confusão ocorrida, afasta o dolo necessário à configuração do crime de desobediência. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

079. Processo: 1.15.000.000414/2017-15 Voto: 7051/2017 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  anônima  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  relatando  possíveis  irregularidades  no  recebimento  de  benefício
previdenciário. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiado, o
INSS informou que restou constatada, no decorrer de apuração administrativa, a existência de
duas pessoas com mesmo nome (homônimos) e com dados qualificativos bastante semelhantes
(nome da genitora e estado em que nasceram). Regularidade do benefício aferida após processo
de revisão,  tendo  sido  oportunamente  retificado  o  CPF cadastrado  no  sistema.  Materialidade
delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do
arquivamento.

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

080. Processo: 1.15.000.001564/2016-57 Voto: 6843/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício da Justiça Federal do Ceará que
encaminhou cópia de autos judiciais, noticiando possível crime de evasão de divisas atribuído aos
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gestores  de  determinado  escritório  de  advocacia.  Lei  nº  7.492/86,  art.  22.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apuração do caso que concluiu que as simples operações
de câmbio realizadas por meio de instituições financeiras autorizadas para tanto pelo BACEN não
constituem crime de evasão de divisas,  bem como que  as  notícias  de  que  um escritório  de
advocacia com filial nos EUA realizou operações de câmbio para remessas de valores ao exterior
e de que a Receita Federal não dispõe das informações necessárias para concluir a análise dos
fatos na seara fiscal não constituem razão suficiente para a instauração de inquérito policial. O
ingresso de valores no país  não configura o crime de evasão.  Presentes autos que não têm
elementos  que  comprovem  a  materialidade  e  autoria  delitivas,  tampouco  perspectiva  de  via
investigatória minimamente promissora. Homologação de 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

081. Processo: 1.15.002.000128/2017-21 Voto: 7050/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de desobediência por parte do
gerente da agência da Caixa Econômica Federal no município de Barbalha/CE, que teria deixado
de atender requisições expedidas pela Procuradoria do Trabalho em Juazeiro do Norte/CE. CP,
art. 330 e Lei nº 7.347/85, art. 10. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação
de que o investigado, ao receber a notificação de reiteração do MPT, manteve contato com o setor
jurídico da CEF buscando esclarecimentos de como proceder diante da requisição e de que,
diante  do  fato  de  que  havia  sido  agendada  reunião  entre  a  Superintendência  da  instituição
bancária e o MPT, acreditou que não mais se fazia necessário atender, de forma oficial, citadas
requisições.  Comprovação,  de  todo  modo,  da  entrega  de  resposta  à  requisição  ministerial.
Carência de indícios aptos à configuração do crime de desobediência.  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  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

082. Processo: 1.17.000.000634/2017-66 Voto: 6917/2017 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  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, dando conta de que o sujeito passivo de execução penal em trâmite
perante o Juízo da 2ª Vara Federal Criminal do Espírito Santo teria viajado, em janeiro/2017, para
a Flórida, nos Estados Unidos, sem autorização judicial, e de que, na condição de professor do
curso de odontologia da Universidade Federal do Espírito Santo, deveria ter perdido o seu cargo
público  em  virtude  de  sentença  penal  condenatória  transitada  em  julgado.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigado que, nos autos da execução penal referida,
peticionou  ao  Juízo  solicitando  autorização  para  viajar  ao  exterior  em  razão  de  projeto  de
pesquisa  desenvolvido  em  curso  de  pós-doutorado.  Convite  para  participar  de  congresso
internacional,  tendo o patrocinador da viagem providenciado a inscrição e a reserva do hotel.
Pedido  não  apreciado  pelo  Juízo,  não  constando  dos  autos  da  execução  penal  (que  são
eletrônicos) qualquer ato decisório ou de impulso processual posterior à juntada da petição do
apenado.  Fato  que  não  configura  a  prática  de  crime de  desobediência  (CP,  art.  330)  ou  de
desobediência a ordem judicial sobre perda ou suspensão de direito (CP, art. 359), porquanto não
há na sentença condenatória ou mesmo na decisão que fixou as balizas do regular cumprimento
das penas restritivas de direitos qualquer ordem expressa no sentido de proibir o investigado de

31/113



ATA DA 688ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                         PGR-00356494/2017

realizar viagens. Previsão de sanção para o não cumprimento de penas restritivas de direitos.
Conversão  em pena restritiva  de liberdade.  Quanto à  permanência  do apenado no cargo  de
professor  a  despeito  de haver,  contra  si,  sentença  penal  condenatória  transitada  em julgado,
firmou-se entendimento de que a perda de cargo, função pública ou mandato eleito não constitui
efeito  automático  da  condenação,  devendo  ser  motivadamente  declarada  em  sentença  nas
hipóteses  do  art.  92,  inc.  I,  do  CP.  Caso  em que não  foram preenchidos  os  requisitos  para
declaração  de  perda  do  cargo.  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

083. Processo: 1.19.000.001711/2017-21 Voto: 6978/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por um particular, na qual relata a
ocorrência de empréstimo fraudulento em nome de seu genitor, bem como solicita a restituição
dos  valores  descontados  dos  benefícios  depositados  na  conta  de  seu  pai  quando  em  vida.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Narrativa que versa sobre direito individual
disponível.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
entidades. Fato que já é objeto de acompanhamento pela Defensoria Pública. Judicialização de
demanda  em  face  do  Banco  do  Brasil  e  de  instituição  bancária  privada.Homologação  do
arquivamento.

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

084. Processo: 1.20.000.000586/2017-11 Voto: 6921/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, comunicando a
apresentação de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) pelo contribuinte com
autenticação  não  reconhecida  pelo  agente  arrecadador.  Possível  crime  de  falsificação  de
documento  público.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Oficiado,  o  agente
arrecadador (Banco do Brasil) informou não ser possível a prestação de informações conclusivas
sobre o recebimento ou a autenticidade do documento apresentado, visto que autenticado há
mais de cinco anos (10/12/2001).  Ausência  de elementos aptos a contrapor a  veracidade do
expediente em questão, considerado, sobretudo, o lapso temporal da data dos fatos. Carência de
linha investigatória que possa desvendar autoria e materialidade do eventual delito. Falta de justa
causa para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

085. Processo: 1.20.000.001099/2017-75 Voto: 6981/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente distribuído por conexão à denominada Operação
Ararath, tendo por objeto apurar suposta oferta de serviço de violação de tornozeleira eletrônica.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Relato  de que um dos investigados
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encontrava-se em recolhimento domiciliar e com monitoração eletrônica quando teria recebido em
sua residência visitante oferecendo serviço de violação de tornozeleira eletrônica. Contradição
verificada entre os interlocutores,  tendo um deles negado todas as imputações que lhe foram
feitas.  Ausência  de  testemunha  que  tenha  presenciado  o  fato.  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

086. Processo: 1.20.000.001984/2016-73 Voto: 6924/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por um particular, dando conta de
suposta omissão de anotação na CTPS e de sonegação de contribuições previdenciárias, entre
outras irregularidades de cunho trabalhista, por parte de duas empresas de revenda de gás e
combustíveis,  localizadas na cidade de Cuiabá/MT.  CP,  arts.  297,  §  4º,  e  337-A.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Expedição de ofício  ao Ministério  do Trabalho e
Emprego  para  apuração  das  irregularidades  noticiadas  e  adoção  das  providências  cabíveis.
Ausência de constituição definitiva de eventual crédito tributário. Natureza material do delito de
sonegação previdenciária. Súmula Vinculante nº 24 do STF. No tocante ao crime do art. 297, § 4º,
o caso é de absorção pelo delito previsto no art. 337-A, ambos do Código Penal, já que a omissão
de dados falsos na CTPS teria sido praticada como meio para a consumação da sonegação
previdenciária. Orientação firmada pelo Conselho Institucional do MPF nos autos do Procedimento
nº 1.25.000.000894/2013-36. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

087. Processo: 1.20.005.000004/2016-75 Voto: 6922/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  de  incitação  à
discriminação  contra  indígenas  da  TI  Jarudore  por  parte  de  jornalistas  de  dois  veículos  de
imprensa local. Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Malgrado  os  equívocos  cometidos  pelos  investigados,  não  foi  possível  extrair  dos  textos
jornalísticos examinados o elemento subjetivo segregacionista, que consiste na vontade livre e
consciente  de  praticar,  induzir  ou  incitar  o  preconceito  ou  discriminação  racial.  Ânsia  pela
divulgação de uma boa manchete, sem verificação mais cuidadosa da realidade. Conduta que não
pode ser tomada, na hipótese, como atuar volitivo de incitação ao racismo ou até mesmo como
discurso de ódio. Ausência de indícios de incitação à discriminação étnica. Providências cabíveis
em face do exercício imprudente da profissão buscadas no âmbito de feito cível já em trâmite.
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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

088. Processo: 1.23.000.001140/2017-00 Voto: 6847/2017 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  encaminhada  por  um  banco  privado
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informando possível prática criminosa por ex-empregado, consistente na juntada de Declaração
de  Hipossuficiência  Econômica  ideologicamente  falsa  perante  os  autos  de  Reclamação
Trabalhista que tramita perante a 10ª Vara do Trabalho de Belém/PA. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
mera declaração de estado de pobreza para fins de obtenção dos benefícios da justiça gratuita
não é considerada conduta típica, diante da presunção relativa de tal documento, que comporta
prova em contrário" (HC 261.074/MS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/SE -, SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014). Falta de
justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

089. Processo: 1.23.000.001287/2017-91 Voto: 7105/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da 10ª Vara do Juizado Especial Federal Cível
da Seção Judiciária do Pará para apurar indícios de eventual crime decorrente da outorga de
procuração pública pela autora de ação previdenciária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Relato de que se verificou, em audiência, ser a autora muda, sem condições mínimas
de entendimento e, portanto, capaz para a prática de atos da vida civil como a outorga da referida
procuração.  Notificação  encaminhada  à  suposta  procuradora,  que  afirmou  não  conhecer  ou
manter qualquer relação com a autora, tendo sido procurada apenas pelo fato de ser funcionária
da Prefeitura de Anajás, cedida ao cartório local. Informação de que a autora mostra-se capaz
para  os  atos  da  vida  civil.  Ausência  de  indícios  concretos  de  prática  de  infração  penal.
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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

090. Processo: 1.24.000.001166/2016-21 Voto: 7107/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, relatando a ocorrência de fraude em concursos públicos,  nos quais  a aprovação do
candidato dependeria apenas do pagamento de determinado valor. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Realizadas diligências investigatórias preliminares pela Polícia Federal
não se constatou a procedência do quanto noticiado. Investigada que sequer logrou ser aprovada
e  nomeada  em  qualquer  certame  público.  Inexistência  de  processo  tendo  por  objeto  a  sua
transferência  para  curso  de  medicina  oferecido  pelas  Universidades  instaladas  na  Paraíba.
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  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

091. Processo: 1.25.000.001682/2017-08 Voto: 6926/2017 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 enviado pelos Correios à Superintendência da
Polícia Federal no Paraná, versando sobre a ocorrência de violação de objeto postal. Revisão de
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Irregularidade verificada pelo Centro de Tratamento de
Encomendas de Porto Alegre/RS. Oficiada, a EBCT informou que não foi possível precisar o local
e o momento da perda do conteúdo do objeto postal. Ausência de imagens do sistema de CFTV
referente  à  data  de  tratamento  e  encaminhamento  da  encomenda.  Identificação  da  autoria
inviabilizada. Falta de justa causa para dar continuidade à persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

092. Processo: 1.25.010.000043/2016-17 Voto: 7109/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
FRANCISCO BELTRÃO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente do Juízo da 2ª Vara do
Trabalho de Francisco Beltrão/PR, dando conta de possível prática de atividade clandestina de
radiodifusão  por  parte  de  empresas  reclamadas.  Lei  nº  9.472/97,  art.  183.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências já  realizadas pelo  órgão fiscalizatório
(ANATEL), não tendo sido,  porém, constatada eventual exploração de serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada. Materialidade delitiva não evidenciada. Carência 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

093. Processo: 1.26.002.000013/2017-53 Voto: 6977/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Secretaria de Controle Externo do TCU no
Estado de Pernambuco para apurar suposta prática de concessão/manutenção fraudulenta de
benefícios  previdenciários  por  parte  de  ex-servidor  do  INSS.  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Identificação de irregularidades em 134 processos de
concessão de benefícios. Prejuízo no montante de R$ 58.990,00. Valores sacados entre os anos
de 1998 e 2002. Prescrição da pretensão punitiva.  Extinção da punibilidade. CP, art.  109,  III.
Homologação do arquivamento.

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

094. Processo: 1.27.000.001874/2017-31 Voto: 6979/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Corregedoria da Polícia Federal no Estado do
Piauí para apurar suposta prática do crime de furto ocorrido na agência dos Correios no município
de Regeneração/PI, ocorrido no dia 30/03/2015. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Informação Técnica expedida pela Polícia Federal consignando que o agente cometeu o delito
usando luvas.  Inexistência de câmeras de filmagem no local  do furto e nos imóveis vizinhos.
Indícios mínimos de autoria não evidenciados. 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  Dr.
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Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

095. Processo: 1.29.000.001719/2017-41 Voto: 7052/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de falso testemunho perante o
Juízo  da 23ª  Vara  do Trabalho de Porto  Alegre/RS por  parte  de duas testemunhas da parte
reclamante. CP, art. 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Declarações que em
nada influenciaram a decisão do Juízo quanto ao deslinde da causa, tendo sido desconsideradas
pelas  suas  próprias  inconsistências  e  pela  documentação  acostada  pela  parte  reclamada.
Insuficiência de provas quanto à eventual má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo.
Homologação do arquivamento.

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

096. Processo: 1.29.000.002436/2017-16 Voto: 7101/2017 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 do Trabalho da 4ª Região para
apurar  possíveis  irregularidades  de  cunho  trabalhista  atribuídas  à  empresa  do  segmento  de
autopeças sediada em Porto Alegre/RS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Expedição de ofício à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Rio Grande do Sul
para fiscalização e adoção de medidas pertinentes. Insuficiência de elementos para aferição de
valores  que  supostamente  deixaram  de  ser  repassados  para  Receita  Federal  do  Brasil.
Materialidade delitiva, de plano, 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

097. Processo: 1.29.000.003523/2016-18 Voto: 7099/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária por parte de empresa sediada em Porto Alegre/RS. CP, art. 168-A, § 1º, I. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Delegacia da Receita Federal em Porto
Alegre/RS  informou  não  haver  procedimentos  fiscais  instaurados  ou  encerrados  em  face  da
empresa investigada.  Relato  de fatos que não se enquadram nos parâmetros de interesse e
relevância fiscal estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Materialidade delitiva,
de  plano,  não  evidenciada.  Insuficiência  de  elementos  para  aferição  dos  valores  que
eventualmente deixaram de ser  repassados para a autarquia previdenciária.  Homologação do
arquivamento.

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

098. Processo: 1.29.023.000088/2017-84 Voto: 6975/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAPÃO DA CANOA-RS
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do desmembramento de inquérito civil público com o objetivo
de apurar possível ocorrência do crime de estelionato majorado, em decorrência de fiscalização
realizada pela Controladoria-Geral da União no município de Arroio do Sal/RS, na qual se teria
constatado  o  suposto  pagamento  indevido  do  bolsa  família.  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Beneficiário que recebia o valor de R$ 30,00, destinado a
famílias que tinham renda familiar per capital  de até R$ 100,00.  Informação do formulário de
Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal de que o cadastrado possuía
renda familiar de R$ 150,00. Eventual equívoco da Prefeitura na inserção de dados no sistema ou
alteração  da  realidade  fática  da  renda  familiar,  não  havendo  elementos  suficientes  para
caracterizar a existência de fraude ou de indicativos de dolo na conduta, decorridos mais de 11
anos da data dos fatos. Homologação do arquivamento.

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

099. Processo: 1.30.009.000109/2017-29 Voto: 6980/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação sigilosa ofertada perante
a Sala de Atendimento ao Cidadão, versando sobre suposto funcionamento irregular de sociedade
de advogados no município de Cabo Frio/RJ. Relato de possível prática de crime contra a ordem
tributária.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Oficiada,  a  Comissão  de
Sociedade de Advogados da OAB/RJ informou não haver registro  de sociedade com a razão
social  indicada.  Narrativa  genérica,  desprovida  de  dados  concretos  aptos  a  viabilizar
investigações preliminares. Materialidade delitiva não evidenciada. Carência 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

100. Processo: 1.30.010.000188/2017-39 Voto: 6976/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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,  dando conta  de  suposta  percepção  de  bolsa  família  por  parte  de  servidora  do
município de Valença/RJ. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Oficiada, a CEF informou que a investigada figurou como beneficiária do programa no período de
10/2005  a  11/2009,  tendo  recebido  a  quantia  correspondente  a  R$  919,00.  Grau  mínimo de
reprovabilidade.  Dano  inexpressivo  ao  bem  jurídico  tutelado  pela  norma  penal.  Ausência  de
notícia de reiteração 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

101. Processo: 1.31.000.000352/2017-90 Voto: 6919/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por um proprietário de lote de terras
situado em Porto Velho/RO, dando conta de possível prática de esbulho possessório por parte do
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ex-Prefeito do município e de seu irmão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Narrativa que versa sobre direito estritamente individual.  Sentença proferida pelo Juízo da 10ª
Vara Cível da Comarca de Porto Velho nos autos de ação de reintegração/manutenção de posse,
julgando improcedente o pedido formulado pela defesa do noticiante. Ausência de interesse do
INCRA em ingressar no referido feito. Relato já levado ao conhecimento da Polícia Civil daquela
localidade.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
entidades.  Interposição  de  recurso.  Fatos  novos  não  evidenciados.  Homologação  do
arquivamento.

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

102. Processo: 1.33.000.001679/2017-12 - Eletrônico Voto: 7104/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis irregularidades na concessão de seguro-defeso.
CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Investigada  que
requereu seguro-defeso e afirmou não saber que era vedado receber pensão e seguro decorrente
do defeso da pesca. Alegação de que vivia também da pesca, limpando peixes que seu genro
pescava.  Dolo  não  evidenciado.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução.
Homologação do arquivamento.

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

103. Processo: 1.34.003.000191/2017-01 Voto: 7112/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente da Delegacia da Receita
Federal em Bauru/SP, noticiando a suposta prática de crime contra a ordem tributária por parte de
contribuinte que teria sonegado imposto de renda mediante prestação de informações falsas ao
fisco acerca de rendimentos percebidos acumuladamente. Lei nº 8.137/90, art.  1º.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Da análise das inquirições realizadas, verificou-se que
a declaração foi  preenchida por terceiro com base em documento incompleto,  que não trazia
todas as informações necessárias à feitura da declaração do investigado. Constatação de que o
valor  total  recebido  foi  indicado na declaração,  tendo  havido,  entretanto,  equívoco  quanto ao
número de parcelas acumuladamente recebidas,  o que ensejou autuação da Receita Federal.
Dolo  não  evidenciado.  Carência  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

104. Processo: 1.34.043.000147/2015-54 Voto: 7110/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
OSASCO-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível prática de crime contra a
ordem tributária por parte de pastor presidente de igreja evangélica sediada em Carapicuíba/SP.
Lei nº 8.137/90, art.  1º,  I.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  Informação da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri/SP acerca da existência de procedimento fiscal
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em  andamento.  Ciência  do  órgão  fiscal  sobre  a  necessidade  de  comunicação  ao  MPF  do
resultado da fiscalização. 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  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Outras deliberações(Arquivamento)

105. Processo: 1.23.000.001695/2017-43 Voto: 7113/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de inquérito civil público, versando sobre possível
prática do crime de estelionato majorado em virtude da locação irregular de imóvel vinculado ao
programa Minha Casa Minha Vida, no município de Moju/PA. CP, art. 171, § 3º. Promoção de
arquivamento  que  se  recebe  como Declínio  de  Atribuições  (Enunciado  nº  32).  Conduta  que,
embora  ilícita  do  ponto  de  vista  contratual,  não  gera  prejuízos  à  instituição  financeira.  O
patrimônio  do  fundo  instituído  pela  Lei  nº  10.188/11,  notadamente  os  bens  imóveis,  não  se
confunde com o acervo da CEF. Questão alusiva a interesse de particulares. Inexistência de lesão
direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

106. Processo: JF/RO/GM-0000689-
96.2017.4.01.4102-TC

Voto: 7154/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAJARÁ-MIRIM

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

Ementa: Termo Circunstanciado instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 28 da Lei
nº 11.343/2006. Dez gramas de substância entorpecente identificada como cocaína foi encontrada
com o investigado, após denúncia anônima, quando este desembarcava em porto clandestino.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Delito de porte de droga para consumo
pessoal,  de competência do Juizado Especial Estadual.  Precedente STJ (CC 144910/MS, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, DJE 25/04/2016). Inexistência de lesão
direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

107. Processo: JF-SOR-0005044-85.2017.4.03.6110-
PIMP

Voto: 7027/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  10ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
SOROCABA/SP
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato. Crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90). Manifestação encaminhada pela
Sala  de  Atendimento  do  Cidadão  noticiando  suposta  sonegação  de  tributos,  uma  vez  que
determinada empresa estaria emitindo notas fiscais subfaturadas. Revisão de declínio (Enunciado
nº  32 -  2ª  CCR).  Diligências.  Envio  de ofício  à Receita  Federal  do Brasil  ante  uma possível
sonegação de tributos federais.  Possibilidade de crime tributário contra as Fazendas Públicas
Estadual e Municipal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

108. Processo: JF/CE-0000069-78.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 7090/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Noticia da fato instaurada para apurar possível prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342)
em reclamatória trabalhista. Testemunha teriam entrado em contradição, em duas reclamatórias
trabalhistas, com relação a jornada de emprego dos reclamantes. Promoção de arquivamento
fundada na ausência de dolo. Discordância do MM. Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c
art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Em diligências complementares, foram colhidos depoimentos que
demonstram que a jornada de trabalho era variável, não se afastando da jornada relatada pela
testemunha. Entendimento de que, para a configuração do crime em questão, é necessário que
haja divergência entre a declaração da testemunha e o que ela efetivamente sabe sobre os fatos,
o que não restou demonstrado nos autos. Ausência de indícios mínimos de má-fé ou vontade livre
e consciente de ludibriar o juízo.  Ausência de dolo.  Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº
0005687-77.2016.4.03.6110, 659ª Sessão de Revisão,  de 19/09/2016, unânime. Insistência no
arquivamento.

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

109. Processo: JF/ES-2015.50.01.002389-5-INQ Voto: 7084/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE FALSIDADE EM CTPS (CP, ART. 297, §3º, II).
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93,
ART. 62, IV). POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para
apurar  o possível  cometimento do crime de falsidade (CP, art.  297,  §3º,  II).  Notícia de que o
investigado teria inserido, de próprio punho, dados inverídicos na própria CTPS. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que as diligencias realizadas não
lograram exito em esclarecer se de fato houve adulteração dos registros nas CTPS, tampouco a
existência de conluio entre empregador e empregado na inserção de informações supostamente
inexatas. 3. Discordância do Juiz Federal que, diante da data de rescisão de contrato de trabalho
constante da CTPS do investigado, combinadas com suas declarações, entendeu haver indícios
do  cometimento  do  crime  de  estelionato,  em  razão  do  recebimento  de  seguro-desemprego
durante o vínculo empregatício, havendo diligências a serem realizadas no caso sub judice. 4.
Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art. 28
do Código de Processo Penal cumulado com o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 5.
Com  razão  a  Juíza  Federal.  6.  Somente  após  o  exaurimento  das  diligências  capazes  de
esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem
elementos  suficientes  para  deflagrar  a  Ação Penal  ou  se  deve  requerer,  de  forma segura,  o
arquivamento  do  processo.  7.  No  caso,  observa-se  que  há  diligências  pendentes,  pois  a
autoridade policial representou pela quebra de sigilo bancário do investigado para que a CEF
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fornecesse os comprovantes de todos os saques do seguro desemprego existente em nome do
investigado,  sem  ter  obtido  resposta  até  o  presente  momento.  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
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

110. Processo: JF/PAF/BA-0000193-
30.2017.4.01.3306-PROINVMP

Voto: 7087/2017 Origem:  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
FEDERAL DE PAULO AFONSO/BA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SEM OUTORGA DO
ÓRGÃO COMPETENTE ART. 183 DA LEI Nº 9.472/98. MPF: INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA
PRATICADA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, LC
Nº 75/93). EQUIPAMENTO NÃO PASSÍVEL DE HOMOLOGAÇÃO OU CERTIFICAÇÃO. DOLO E
OFENSIVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar
suposta prática de exploração clandestina de serviço de radiodifusão (Lei nº 9.472/97, art. 183),
por rádio comunitária, utilizando-se de equipamento alterado e, portanto, não homologável pela
ANATEL, com potência de 16W. 2. O Procurador oficiante requereu o arquivamento do apuratório,
por entender aplicável à hipótese o princípio da insignificância, dado que a rádio comunitária não
possuiria  interesse econômico,  como também não restou verificado qualquer dano.  3.  O Juiz
Federal,  todavia,  indeferiu  o  pleito  ministerial,  pontuando tratar-se de crime formal,  de perigo
abstrato, não se fazendo necessária a comprovação de dano. Consignou, ainda, que de acordo
com o relatório da ANATEL, ficou contatada a potencialidade do risco, embora não tenha sido
evidenciada a ocorrência  de prejuízo a outrem. 4.  Os autos vieram a esta  2ª CCR/MPF, nos
termos do art. 28 do CPP cc. o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. 5. Em que pese tratar-se de
Rádio Comunitária, verifica-se que o investigado utilizou equipamento alterado, sem homologação
ou certificação pela ANATEL, o que ensejaria indeferimento de eventual pedido de autorização de
funcionamento  (por  não  garantir  qualidade  e  segurança  no  serviço),  sendo  o  equipamento
certificado  obrigatório  para  produtos  que  empregam  frequência  radioelétricas,  já  que,
tecnicamente, a área de cobertura do sistema de telecomunicações é avaliada pela potência do
transmissor e pelo conjunto transmissor (sistema irradiante). 6. Quanto a aplicação do princípio da
insignificância, consta informação no relatório da ANATEL de que a investigada é reincidente, pois
já fora fiscalizada em outras três ocasiões, tendo seus equipamentos sido apreendidos. Também,
há informação de que os sinais transmitidos poderiam causar interferências prejudiciais na faixa
do  Serviço  Móvel  Aeronáutico,  demonstrando,  assim,  a  reprovabilidade  da  conduta  ora
examinada. 7. Aliás, a aplicação do princípio da insignificância do crime em comento é combatida
pela jurisprudência dominante dos tribunais superiores, como se verifica do seguinte julgado "o
desenvolvimento de atividade de telecomunicação na clandestinidade, ou seja, sem a competente
concessão, permissão ou autorização, seja qual for a potência do equipamento utilizado, traduz o
crime do art. 183 da Lei 9.472/97, que é formal, de perigo abstrato, e tem, como bem jurídico
tutelado, a segurança dos meios de comunicação, uma vez que a utilização de aparelhagem
clandestina  pode  causar  sérios  distúrbios,  por  interferência  em  serviços  regulares  de  rádio,
televisão e até mesmo em navegação aérea. Para a consumação do delito, basta que alguém
desenvolva  atividades  de  telecomunicações,  de  forma  clandestina,  ainda  que  não  se  apure
prejuízo  concreto  para  as  telecomunicações,  para  terceiros  ou  para  a  segurança  em  geral"
Precedentes: (AgRg no AREsp 1048519/MT, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
Dje  04/04/2017;  AgRg  no  AREsp  1627284/PE,  Min.  Ribeiro  Dantas,  Quinta  Turma,  Dje
10/05/2017; HC 133556 AgR/RO, Min Luiz Fux, Primeira Turma, 02/05/2017). 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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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111. Processo: JF/PET/PE-0001438-
41.2010.4.05.8308-INQ

Voto: 7035/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PETROLINA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86.  Possíveis  fraudes  em  concessões  de  financiamentos  com  recursos  oriundos  do
PRONAF  (Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após análise dos autos pela 2ª CCR, diversas diligências
foram realizadas, tendo a autoridade policial, inclusive, entendido pela ausência de indícios da
prática delitiva.  Caso em que se verifica ausência de materialidade delitiva  e inviabilidade de
outras diligências razoavelmente exigíveis,  principalmente  em razão da antiguidade dos fatos
(entre 2004 e 2007).  Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº
26/2016. Homologação do arquivamento.

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

112. Processo: JF/PR/GUAI-5002449-
98.2014.4.04.7017-IP - Eletrônico 

Voto: 7100/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89. Postagem
em site da internet, pertencente a ONG que defende a garantia ao direito de propriedade, de
conteúdo supostamente racista contra os índios, tendo também comentários de usuários com o
mesmo conteúdo. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento por entender
que a conduta ora analisada não configura o crime descrito no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89,
ante a inexistência de uma discriminação efetiva ou potencial, tanto na postagem da ONG quanto
nos  comentários.  Discordância  da  MM.  Juíza  Federal.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  CCR.
Aplicação do art.  28 do CPP. Da análise da postagem denunciada observa-se que o principal
argumento da  ONG reside na  incerteza  sobre  a  qualidade  das  pessoas que  participaram da
invasão objeto do texto, já que a ONG entende não serem eles índios, e sim estrangeiros que
teriam sido politicamente articulados para "invadir" terras. Quanto aos comentários, nota-se que
adotam a mesma linha do texto publicado, pessoas vindo do Paraguai atrás de benefícios sociais
dados pelo governo, além do tom jocoso em algumas postagens. Inexistência de conteúdo de
ódio voltado contra os índios ou alguma etnia específica. 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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

113. Processo: JF/PR/PAT-5001759-
21.2013.4.04.7012-IP - Eletrônico 

Voto: 7098/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO
BRANCO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
PRODUTO  DESTINADO  A  FINS  TERAPÊUTICOS  OU  MEDICINAIS  (CP,  art.  273,  §1º-B).
CONTRABANDO (CP, ART. 334-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À
SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possíveis  crimes  de
falsificação,  corrupção,  adulteração  ou  alteração  de  produto  destinado  a  fins  terapêuticos  ou
medicinais (CP, art. 273, §1º-B) e de contrabando (CP, art. 334-A). 2. Consta dos autos que foram
apreendidos  medicamentos  veterinários  de  possível  procedência  argentina  em  clínicas
veterinárias  localizadas  em  Pato  Branco  e  Francisco  Beltrão.  Nelas,  os  responsáveis  pelos
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estabelecimentos  afirmaram  terem  adquirido  tais  medicamentos  de  S.P,  um  dos  sócios  de
sociedade empresária, apresentando, inclusive provas documentais da transação comercial. Além
disso, em busca realizada também na empresa de S.P, que à época funcionava como distribuidora
de  medicamentos  veterinários,  foram apreendidos  diversos  medicamentos  para  uso  humano,
substâncias  sujeitas  a  controle  especial  com  indicações  para  uso  hospitalar  e,  inclusive,
medicamentos estrangeiros cujas embalagens não traziam a descrição do importador no Brasil.
Consultada, a ANVISA informou que a empresa não possui qualquer tipo de autorização para
funcionar.  Certificou,  ainda,  que  diversos  medicamentos  apreendidos  na  empresa  S.P  estão
listados na Portaria 344/98-MS, sendo considerados como droga nos termos do artigo 66 da Lei
11.343/06. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com suporte
no princípio da insignificância, em razão da ínfima quantidade de produtos apreendidos e do baixo
valor  dos  tributos  devidos  (R$  901,16).  4.  Discordância  do  Magistrado,  que  pontuou  que  os
precedentes trazidos pelo membro ministerial  para sustentar  a aplicação da insignificância  se
referiam a importação de medicamentos para consumo próprio, o que não era o caso dos autos,
já  que o indiciado  exercia  atividade  comercial  sem autorização da ANVISA,  não se  podendo
afastar  o  potencial  lesivo  à  saúde  pública,  com  dano  a  coletividade.  Consignou,  ainda,  a
apreensão  de  produtos  listados  na  Portaria  344/98-MS,  incidindo  a  lei  de  drogas  ao  caso.
Remessa dos autos a esta 2ª CCR/MPF. 5. Como bem observado pelo Juízo Federal, em relação
a pequena quantidade de medicamentos apreendidos no estabelecimento comercial na data da
operação,  por  se  tratar  de  uma  distribuidora  de  medicamentos,  não  há  como  se  aferir  a
rotatividade dos produtos naquele comércio, pois a empresa poderia estar com seus estoques
baixos justamente naquela ocasião. 6. Ainda, a conclusão da perícia quanto a falsificação de um
dos produtos, a atividade comercial do investigado, além da apreensão de medicamentos listados
na Portaria 344/98-MS da ANVISA, impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância,
uma vez que os medicamentos apreendidos tem efeito nocivo à saúde e,  consequentemente,
deve ser rígido o controle de sua comercialização no território nacional. 7. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

114. Processo: SRPF-AP-00058/2010-INQ Voto: 7038/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO AMAPÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos delitos previstos nos arts. 22 da Lei 7.492/86, 2º da Lei 8.137/90 e 1º
da  Lei  9.613/98.  Investigados  que  estariam  promovendo  evasão  de  divisas  e  realizando
operações de câmbio irregularmente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Quanto
aos crimes de lavagem de capitais e contra ordem tributária, verifica-se a extinção da punibilidade
(CP,  art.  107,  I)  em  razão  da  morte  do  investigado,  bem  como  ausência  de  provas  do
envolvimento dos demais investigados em tais crimes. Já quanto ao crime de evasão de divisas,
tem-se a prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. VI), considerando que já se
passaram mais de 12 (doze) anos da data dos fatos (2004). 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

115. Processo: TRE-PA-AP-0000024-
39.2017.6.14.0000

Voto: 7017/2017 Origem:  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL DO PARÁ

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

Ementa: AÇÃO PENAL. SUPOSTO CRIME DE INJÚRIA ELEITORAL (CÓDIGO ELEITORAL, ART. 326 c/c
ART.  327,  II  e  III).  DENÚNCIA OFERECIDA.  SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
RECUSA  MINISTERIAL.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP).
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PREENCHIMENTO  DOS  PRESSUPOSTOS  PARA  O  OFERECIMENTO  DA  SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA OFERECER A
PROPOSTA. 1. Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Federal pela prática, em
tese, do delito tipificado no art. 326 c/c art. 327, II e III do Código Eleitoral, em virtude de ofensas
proferidas por candidato a prefeito contra Promotor e Juiz Eleitoral durante comício. 2. Ao oferecer
a denúncia, o Procurador Regional Eleitoral oficiante deixou de apresentar proposta de suspensão
condicional  do  processo  por  entender  que  no  caso  em  apreço  não  foram  preenchidos  os
requisitos legais que autorizam a concessão do benefício, uma vez que foram praticados 2 crimes
de injúria eleitoral em concurso formal com a incidência de duas hipóteses de majoração de pena,
bem como ser o agente contumaz no desrespeito aos demais adversários políticos e recorrente
em discursos de ódio e postura desafiadora às Instituições Jurídicas. 3. O il. Desembargador do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará discordou do não oferecimento da suspensão condicional do
processo ao argumento de que o acusado atende aos requisitos legais para a concessão do
benefício. Ressaltou que, no que tange ao requisito objetivo, o crime imputado ao acusado possui
pena mínima de 15 dias de detenção, conforme preconiza o Código Eleitoral em seus arts. 326 c/c
284, e mesmo em concurso formal e com a incidência de duas hipóteses de majoração de pena
(art. 327, II e III do Código Eleitoral), a pena mínima não irá ultrapassar 1 (um) ano. Quanto ao
requisito  subjetivo,  aduziu  que  a  personalidade  do  agente  não  justifica  a  não  concessão  do
benefício que, por ora, não é passível de comprovação. 4. A concessão da suspensão condicional
do  processo  está  condicionada  ao  preenchimento,  pelo  acusado,  dos  requisitos  objetivos  e
subjetivos elencados no art. 89 da Lei nº 9.099/95 e art. 77 do CP. 5. Na hipótese dos autos,
verifica-se  que  o  crime  tipificado  no  art.  326  do  Código  Eleitoral  não  comina  pena  mínima,
incidindo, portanto, a regra do art. 284 do mesmo diploma legal, a qual comina pena mínima de 15
dias para a hipótese. Assim, mesmo em concurso formal e incidência das majorantes previstas
nos incisos II e III do art. 327 do Código Eleitoral, a pena mínima não irá ultrapassar 1 (um) ano.
Demais, não há comprovação das alegações desabonadoras da personalidade do agente que
justifique a não concessão do benefício, restringindo-se os fatos narrados ao caso sub judice. 6.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para o oferecimento do benefício ao
acusado.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela designação de outro
membro do Ministério Público Federal para o oferecimento do benefício ao acusado, nos termos
do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá
e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

116. Processo: 1.00.000.014928/2017-72 - Eletrônico Voto: 7016/2017 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  APLICAÇÃO  DO  ART.  62,  VII,  DA  LC  Nº  75/93.  NÃO
VERIFICAÇÃO,  POR  ORA,  DE  INDÍCIOS  DA PRÁTICA DE  CRIME  CONTRA O  SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Inquérito Policial  instaurado para
apurar  a  prática,  em  tese,  do  crime  previsto  no  art.  19  da  Lei  7.492/86,  tendo  em  vista  a
contratação fraudulenta de cédula de crédito bancário junto à Caixa Econômica Federal.  2. O
Procurador da República oficiante  na PRM "  Campos dos Goytacazes/RJ,  diante  da possível
prática de crime contra o SFN, promoveu o declínio de atribuições à PR/RJ, para distribuição a um
dos Membros atuantes junto a uma das varas especializadas em crimes contra o SFN. Entendeu
que, malgrado a linha de crédito concedida não se amolde a figura do financiamento, uma vez que
não está vinculada a fim específico, o entendimento firmado pelo STF é no sentido de que não se
faz distinção entre empréstimo e financiamento, sendo suficiente à configuração do delito previsto
no art. 19 da Lei 7.492/86 a obtenção fraudulenta de crédito em instituição financeira. 3. Por sua
vez,  o  membro  do  MPF oficiante  na  PR/RJ,  considerando  que  o  referido  contrato  celebrado
(objeto dos presentes autos) não era um contrato de financiamento,  mas sim um empréstimo
(Crediário  Caixa  Fácil),  não justificando a competência  de  uma das  varas especializadas em
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crimes contra o SFN, solicitou ao Juízo que se declarasse incompetente e suscitasse conflito
negativo de competência. 4. O Juiz Federal, no entanto, considerando tratar-se de hipótese de
controvérsia entre Membros do MPF em fase pré-processual, determinou a remessa dos autos à
PGR, para distribuição à Câmara de Coordenação e Revisão. 5. Caso em que a operação de
crédito  foi  contratada  mediante  falsificação  da  assinatura  da  tomadora.  Perícia  grafotécnica
conclusiva. 6. Embora a documentação relativa ao negócio que ensejou a presente investigação
indique a contratação de operação de crédito com garantia de alienação fiduciária (computador),
tal  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. 7. Adequada a análise do tema nos 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). 8. Fixação
da atribuição, neste momento, da PRM " Campos dos Goytacazes/RJ (suscitada) para prosseguir
na investigação.

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

117. Processo: DPF/VIL-0005/2016-INQ Voto: 7089/2017 Origem:  GABPRM1-LMA  -
LEANDRO MUSA DE ALMEIDA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (CP. ART 180) PRATICADO POR INDÍGENA.
REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de
receptação  (CP,  art.  180),  praticado  por  indígena  pertencente  a  etnia  Enawenê-nawê por  ter
adquirido caminhonetes roubadas. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de
atribuições,  por  entender  que  o  presente  caso  não  é  de  competência  do  Ministério  Público
Federal, aduzindo que a conduta investigada não envolve disputa sobre interesses indígenas ou
que atinja a própria população como um todo. 3. A orientação da Súmula nº 140 do Superior
Tribunal de Justiça não deve ser aplicada de forma indistinta a todos os casos. É necessária a
análise de cada caso concreto com suas especificidades, para assim delimitar a atribuição para a
persecução penal. 4. Consta dos autos que o indígena indiciado atuava na condição de presidente
da Associação Indígena Enawenê Nawê, tendo adquirido as caminhonetes em nome próprio e
também da tribo  da qual  é  integrante,  utilizando para  tanto  os valores  decorrentes  do ICMS
Ecológico transferidos por municípios para a associação que representa. Também, há informação
que em reunião com a PRF, 40 indígenas da referida etnia compareceram em 11 caminhonetes (9
em situação irregular) na 4ª Delegacia PRF, pleiteando a abstenção fiscalizatória total da PRF em
relação aos veículos utilizados pelos indígenas de modo que pudessem transitar pelas rodovias
federais independente de possuírem documentos de licenciamento ou habilitação de condutor. 5.
Da interpretação conjugada dos artigos 109, XI e 231 da Constituição é possível concluir ser da
competência  da  União  processar  e  julgar  não  apenas  as  situações  já  consolidadas  pela
Jurisprudência (direitos ou interesses coletivos de comunidade indígena), como também outros
crimes  que  violem  a  organização  social,  costumes,  línguas,  crenças  e  tradições  indígenas,
também sob a ótica do indígena individualmente considerado. 6. In casu, é possível perceber que
a conduta do indiciado fere interesse da etnia Enawenê Nawê, na medida em que utilizou, na
condição de presidente da associação, verbas recebidas a titulo de impostos para o cometimento
de  crime,  desvirtuando  a  utilização  das  verbas  que  deveriam  ser  revertidas  em  prol  da
comunidade indígena. Ainda, verifica-se que a presença de 40 indígenas na reunião com a PRF,
onde se pleiteou a ausência de fiscalização, demonstra que as condutas do indiciado acabaram
por envolver também uma parcela de sua tribo, podendo afetar, inclusive, sua organização social,
atraindo assim a atribuição do MPF para o caso. 7. Não homologação do declínio e designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução.

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

118. Processo: 1.29.001.000098/2017-78 Voto: 7019/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BAGE-RS

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
(LC  75/93,  ARTIGO  62,  INCISO  IV).  ENUNCIADO  Nº  49  DA 2ª  CCR.  REITERAÇÃO  DA
CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada com o escopo de apurar
o  crime  de  descaminho  (CP,  artigo  334),  em  razão  da  introdução  irregular  de  mercadorias
(garrafas térmicas e  jarras  elétricas)  com a  ilusão de tributos  no valor  de R$ 3.284,77.  2.  A
Procuradora 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, tendo, inclusive, sido tal fato consignado pela il. Procuradora da República em sua
manifestação (ocorrência de uma reiteração delitiva em menos de 5 anos da conduta analisada
nos autos). 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

119. Processo: 1.33.008.000063/2017-46 Voto: 7153/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE

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
(LC  75/93,  ARTIGO  62,  INCISO  IV).  ENUNCIADO  Nº  49  DA 2ª  CCR.  REITERAÇÃO  DA
CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada com o escopo de apurar
o  crime  de  descaminho  (CP,  artigo  334),  em  razão  da  introdução  irregular  de  mercadorias,
contidas no bagageiro de ônibus de turismo, com a ilusão de tributos no valor de R$ 2.141,52. 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, após consulta no
sistema COMPROT, não se afigura possível a sua incidência devido à prática reiterada de delito
da mesma natureza pelo investigado que possui 3 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,
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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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

120. Processo: 1.33.008.000081/2017-28 Voto: 7151/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE

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
(LC  75/93,  ARTIGO  62,  INCISO  IV).  ENUNCIADO  Nº  49  DA 2ª  CCR.  REITERAÇÃO  DA
CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada com o escopo de apurar
o  crime  de  descaminho  (CP,  artigo  334),  em  razão  da  introdução  irregular  de  mercadorias,
contidas no bagageiro de ônibus de turismo, com a ilusão de tributos no valor de R$ 3.611,33. 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, após consulta no
sistema COMPROT, não se afigura possível a sua incidência devido à prática reiterada de delito
da mesma natureza pelo investigado que possui 16 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

121. Processo: 1.33.008.000275/2017-23 Voto: 7165/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE

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
(LC  75/93,  ARTIGO  62,  INCISO  IV).  ENUNCIADO  Nº  49  DA 2ª  CCR.  REITERAÇÃO  DA
CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada com o escopo de apurar
o crime de descaminho (CP, artigo 334), em razão da introdução irregular de mercadorias (itens
de perfumaria, cosmético e suplementos alimentares) com a ilusão de tributos no valor de R$
3.068,48. 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, diante
das informações constantes na Representação Fiscal para Fins Penais corroborada pela consulta
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realizada  no  sistema  COMPROT,  não  se  afigura  possível  a  sua  incidência  devido  à  prática
reiterada de delito da mesma natureza pelo investigado, já que possuí uma reiteração, datada de
13/09/2012,  ou  seja,  menos  de  5  anos  da  conduta  analisada  nos  autos,  que  ocorreu  em
05/04/2016. 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

122. Processo: DPF/CZS-00073/2017-IPL Voto: 7083/2017 Origem: GABPRM - 

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de tentativa de homicídio (CP, art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II). Noticia de
que indígena teria atacado outro com um terçado em uma festa. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Agressões que se deram em um contexto de relacionamento conjugal (ciumes).
Fatos narrados que não dizem respeito a direitos e interesses coletivos da comunidade indígena.
A competência da Justiça Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca de disputa
sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus
costumes,  línguas,  crenças  e  tradições,  bem  como  os  direitos  sobre  as  terras  que
tradicionalmente  ocupam,  conforme  dispõem  os  arts.  109,  XI,  e  231,  ambos  da  CF/1988.
Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
DJ  03-02-2006).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

123. Processo: DPF/ITZ/MA-00253/2016-INQ Voto: 7158/2017 Origem:  GABPRM1-ACMC  -
ARMANDO CESAR MARQUES DE
CASTRO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto crime de estelionato contra  o INSS (CP,  art.  171,  §3º)  e  crime de
falsidade  de  documento  público  e  particular  (CP,  art.  297  e  298)  .  Relato  da  apreensão  de
documentos falsos na residência de investigado por  fraudes previdenciárias,  referentes a três
pessoas diferentes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Diligências.
Oficiado, o INSS informou que tais documentos não foram utilizados para obtenção de benefícios.
Ausência  de  ofensa  a bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  ou  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas federais. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

124. Processo: 1.14.000.002329/2017-11 Voto: 7155/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de
ligações feitas por um celular habilitado em São Paulo para menores e adolescentes pedindo-lhes
para que remetam fotos íntimas. Possível ocorrência do crime previsto no art. 241-D, da Lei nº
8.069/90.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado  n°  32 da 2ª  CCR).  Caso em que a
suposta conduta delituosa é restrita entre os interlocutores. Não há indícios de que as imagens
tenham  sido  compartilhadas  pela  internet.  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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

125. Processo: 1.17.001.000118/2017-21 Voto: 7022/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º-A e § 1º-B, inciso I, do Código Penal.
Divulgação de produtos medicinais sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária "
ANVISA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 desta 2ª CCR). Ausência de indícios
de transnacionalidade da conduta examinada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (CC
104.842/PR, Rel.  Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje 01/02/2011). Inexistência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

126. Processo: 1.25.008.000426/2017-15 Voto: 7025/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º I e II) em desfavor de agência da
Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  "  EBCT.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 33 " 2ª CCR). De acordo com as informações da Polícia Federal, não há prejuízo
sofrido pela EBCT, pois os valores subtraídos pertenciam, na sua integralidade ao Banco do Brasil
(R$ 19.432,60), 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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

127. Processo: 1.29.000.002731/2017-72 Voto: 7075/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  sigilosa  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  do  Cidadão
noticiando  suposta  comercialização  de  produtos  "pirateados"  na  residencia  do  investigado.
Possível violação de direito autoral (CP, 184, §2º). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Inexistência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico
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da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

128. Processo: 1.29.023.000156/2017-13 Voto: 7020/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAPÃO DA CANOA-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) perpetrado no bojo de ação judicial em
face do INSS. Autor relata que o advogado por ele constituído teria recebido RPV referente a
honorários de forma fraudulenta e teria cedido a terceiro seu precatório. 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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

129. Processo: 1.30.020.000212/2017-11 Voto: 7095/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc.
IX)  mediante  o  exercício  da  atividade  denominada "pirâmide  financeira".  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos
crimes contra a economia popular). Precedente do Superior Tribunal de Justiça (CC 121146/MA,
Terceira  Seção, DJe de 25.06.2012).  Situação que não se assemelha aos precedentes desta
Câmara Criminal, nos quais se entendeu pela atribuição do Ministério Público Federal (Processo
nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Rel.  Raquel Elias Ferreira Dodge, Sessão nº
594, julgado em 20.03.2014; Processo nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 8032/2014, Rel. José
Osterno Campos de Araújo, Sessão nº 611, julgado em 10.11.2014). Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

130. Processo: 1.30.020.000317/2017-70 Voto: 7157/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de fato. Representante relata ser possuidor de esquizofrenia e por isso a mãe de seu filho
estaria praticando alienação parental e estaria utilizando termos pejorativos ao se referir a ele
como: "seu pai é um psicopata, um maluco, etc...". Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR/MPF).  Insultos  praticados  entre  particulares.  Inexistência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

131. Processo: 1.34.001.007510/2017-11 Voto: 7024/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manipulação ilegal de inscrições de alunos no exame ENADE por instituição de
ensino particular. Fato que pode configurar, em tese, crimes de estelionato e contra as relações de
consumo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Eventuais infrações
penais cometidas em prejuízo de particulares, que não acarretam lesão direta a bens, serviços ou
interesse direto da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio em favor 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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

132. Processo: 1.34.001.007775/2017-19 Voto: 7159/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

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

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

Outras deliberações(Declínio)

133. Processo: DPF/DF-0523/2015-INQ Voto: 7076/2017 Origem:  GABPR19-VTMMF  -
VALTAN  TIMBO  MARTINS
MENDES FURTADO

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

Ementa: Inquérito  policial.  Crime  de  injúria  racial  (CP,  art.  140,  §  3º)  supostamente  praticado  contra
funcionária terceirizada (copeira) da Caixa Econômica Federal. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Nos termos do art. 327, § 1º, do Código Penal, em se tratando de
prestador de serviços à administração, a equiparação somente ocorre se a atividade for típica da
administração  pública,  o  que  não  acontece  no  caso  concreto,  em  que  a  suposta  vítima
desenvolvia  atividade  de  copeira  (atividade-meio).  Precedente  2ª  CCR:  Processo  nº
1.19.000.000376/2015-81, 619ª Sessão de Revisão, de 29/04/2015, Unânime. Ausência de efetiva
lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ratificação, por este órgão
colegiado, do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  Configurado o conflito de
atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo
Procurador-Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo
de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225).
Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da República.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos
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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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Homologação de Arquivamento

134. Processo: DPF/AM-00754/2014-INQ Voto: 7094/2017 Origem:  GABPR3-RSR  -  RAFAEL
DA SILVA ROCHA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto (CP, art. 155). Subtração de uma televisão que encontrava-se
acautelada no depósito do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Amazonas. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que, apesar das diligências empreendidas
pela Polícia Federal, não foi possível identificar a autoria. Inexistência de testemunhas e câmeras
de vigilância no local. Carência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa
capaz de esclarecê-la. Orientação nº 26/2016. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

135. Processo: 1.01.000.000531/2016-85 Voto: 7162/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  anônima.  Relato  de  que  ex-vereador  de  município  e  seus
familiares  estariam  trabalhando  de  forma  irregular  na  prefeitura  do  município.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia genérica, 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

136. Processo: 1.04.100.000135/2017-07 Voto: 7086/2017 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO
ALEGRE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  tipificado  no  artigo  299  do  Código  Eleitoral.  Noticia  de  que
membros  de  uma  associação  do  município  de  Rio  Pardo/RS  teriam  uma  gravação  na  qual
integrantes  de  partido  teriam lhes  oferecido  dinheiro  em troca  de  apoio  político.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Interpelado, um dos supostos possuidores da gravação
negou os fatos. Noticia genérica, desacompanhada de qualquer outro indício que possa orientar
uma  investigação.  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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

137. Processo: 1.14.000.000105/2017-74 Voto: 7088/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada em face de representação apócrifa a qual solicita a reabertura de caso
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relativo a homicídio de servidor municipal, sugerindo linha investigativa. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Além  de  inexistirem  elementos  que  justifiquem  a  fixação  da
competência  da justiça federal  para o  caso,  a  representação  trata  de crime já  denunciado  e
julgado pela 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Salvador, estando a respectiva sentença
acobertada  pelo  manto  da  coisa  julgada  material  e  formal.  Ausência  de  novas  provas  que
justificassem  a  reabertura  do  caso.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

138. Processo: 1.14.000.000334/2017-99 Voto: 7122/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330)  praticado  por  Diretora  de
Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a qual teria deixado de
cumprir  ordem judicial.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.
Verifica-se que o medicamento foi disponibilizado à autora e que ela recusou-se a retirá-lo por
tratar-se de medicamento genérico, sendo que após nova decisão judicial, a qual especificou a
marca do medicamento, a determinação foi devidamente cumprida. Inexistência de materialidade
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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

139. Processo: 1.14.000.000561/2017-14 Voto: 7116/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para apurar  possível  crime de sonegação de papel  (CP,  art.  356)
praticado  por  advogado  que  não  teria  devolvido  tempestivamente  os  autos  de  Ação  Penal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Diligências. Consta que o advogado teria
devolvido os autos no mesmo dia.  Erro administrativo de localização e de registro dos autos.
Ausência de crime. Homologação do arquivamento.

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

140. Processo: 1.15.002.000233/2017-61 Voto: 7081/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Noticia de fato. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Suposto recebimento indevido
de seguro-desemprego. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O recebimento indevido
teria  se  dado em razão  do  recebimento  do  seguro-desemprego  além de  benefício  do  INSS.
Ocorre que o recebimento do seguro-desemprego se deu antes mesmo do investigado buscar o
Judiciário  para  dirimir  sua  lide  com o  INSS,  sendo  que  à  época  do  pagamento  do  seguro-
desemprego o investigado não recebia benefício do INSS e cumpria com os requisitos para a
percepção do seguro-desemprego. Ausência de dolo. Não ocorrência de crime. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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141. Processo: 1.16.000.001767/2017-97 Voto: 7160/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Relato de supostas irregularidades decorrentes da paralisação
dos serviços públicos e dos transportes coletivos ocorrida em abril do corrente ano na chamada
"Greve Geral". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiado, o TRT da 10ª
Região  confirmou  que  o  movimento  grevista  estava  amparado  pela  legalidade  e  que  os
trabalhadores teriam direito a realizar greve geral, desde que houvesse compensação posterior
pelo dia não trabalhado. Ausência de justa causa para a persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

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

142. Processo: 1.22.003.000723/2016-31 Voto: 7130/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITUIUTABA-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de dano qualificado (CP, art. 163, II e III). Manifestação contra a
Reforma  da  Previdência,  onde  se  teria  interditado  rodovia  e  incendiado  pneus  e  galhos  de
árvores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de informações quanto
a danos ocorridos ao patrimônio público.  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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

143. Processo: 1.23.000.001791/2017-91 Voto: 7082/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Testemunha que, inquirida pelo
Juízo trabalhista se já teria movido reclamação contra a reclamada, teria negado tal informação,
prestando, assim, declaração falsa. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Caso
em que o julgador recusou a contradita da reclamada, tendo em vista o disposto na súmula nº 357
do TST "Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o
mesmo empregador". No caso, além de sequer o julgador trabalhista entender relevante o fato
questionado,  não  se  demonstrou  que  a  testemunha tenha  faltado  com a  verdade  sobre  fato
juridicamente  relevante  para  o  deslinde  da  causa.  Ausência  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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

144. Processo: 1.23.000.001933/2017-11 Voto: 7106/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Noticia de fato. Relato de suposto pagamento irregular de bônus de permanência aos diretores de
Centrais Elétricas, já que não haveria tido autorização da Assembleia Geral da empresa, órgão
responsável por fixar a remuneração dos diretores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Tentativa  dos  trabalhadores  da  empresa  de  estender  o  pagamento  a  todos  os
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trabalhadores, sob o fundamento de que a verba possuiria natureza salarial, o que não foi acatado
pelo Juízo trabalhista, mesmo em grau de recurso. Bônus de retenção que não sofreu incidência
de contribuição social previdenciária, não restando caracterizado, assim, os crimes previstos nos
arts.  168-A e  337-A.  Ausência  de  subsunção  dos  fatos  narrados  a  qualquer  conduta  típica.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

145. Processo: 1.23.000.002328/2016-86 Voto: 7037/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: PIC. Suposta prática do crime descrito no art. 171, § 3º em razão de fraude no Programa Minha
Casa Minha Vida. Representante que relata estar inscrita no programa desde 2013 e que nunca
foi contemplada e, por isso, vive em imóvel alugado, enquanto vários beneficiados pelo programa
estariam obtendo lucro de forma irregular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Representante que foi  notificada para prestar  maiores informações sobre os beneficiários que
teriam subvenção  econômica  mediante  fraude  e  se  manteve  silente.  Ausência  de  provas  da
materialidade  delitiva  e,  por  conseguinte,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

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

146. Processo: 1.23.001.000138/2017-03 Voto: 7031/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Expediente oriundo da 4ª Vara do Trabalho de Marabá o qual faz referência a
possível crime de desacato (CP, art. 331) em face de oficial de justiça. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em que pese o oficial de justiça ter consignado em certidão que
houve  descontrole  emocional  por  parte  dos  intimados,  ao  ser  ouvido  pela  polícia  federal  ele
afirmou não ter se sentido desacatado, uma vez que é comum em sua profissão as pessoas não
aceitarem receber decisão judicial. Crime de desacato não caracterizado. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

147. Processo: 1.25.003.019154/2015-13 Voto: 7028/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de assédio sexual (CP, art. 216-A) por parte
de  professor  universitário  da  Universidade  Federal  da  Integração  Latino-Americana  "  UNILA.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De acordo com informações coligidas no bojo
de Procedimento Administrativo Disciplinar, no ano de 2011 e início de 2012, o investigado teria
supostamente  assediado  diversas  alunas  da  referida  instituição  de  ensino.  Pena  máxima
cominada ao delito de 2 (dois) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal. 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 Dr. José
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Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

148. Processo: 1.26.000.001243/2017-50 Voto: 7080/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  do  crime  de  apropriação  previdenciária  (CP,  art.  168-A)  por
sociedade empresária. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Informação da Receita
Federal do Brasil no sentido de que os créditos em apuração se referem a divergências de valores
informados nas DIRF's,  DARF's e nas DCTF's, relativos ao imposto de renda retido na fonte.
Materialidade delitiva não evidenciada. Insuficiência de elementos para aferição dos valores que
eventualmente deixaram de ser repassados para a autarquia previdenciária. Ausência, por ora, de
elementos  probatórios  mínimos  aptos  a  viabilizar  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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

149. Processo: 1.29.000.001455/2017-25 Voto: 7161/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Comunicação encaminhada pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Gravataí/RS.
Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Relato de que o investigado, quando em seu
estabelecimento comercial, teria negado conhecer a ré de ação trabalhista ao ser indagado por
Oficial de Justiça que cumpria mandado de intimação na região do endereço da ré. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta que não se amolda ao tipo penal. O delito e
falso testemunho é crime de mão própria, sendo sujeitos ativos tão somente a testemunha, o
perito,  o  contador,  o  tradutor  ou  o  intérprete.  Atipicidade  na  conduta  encetada.  Crime  não
configurado. Homologação do arquivamento.

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

150. Processo: 1.29.000.003614/2016-45 Voto: 7034/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Testemunha que teria prestado
declarações falsas em sede de reclamatória trabalhista. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62,  inciso  IV).  Caso  em  que  o  julgador  desconsiderou  em  sua  sentença  o  depoimento  da
testemunha, haja vista o teor falso do testemunho emitido. Declaração juridicamente irrelevante
para  o  deslinde  da  causa.  Ausência  de  potencialidade  lesiva.  Precedentes  do  STJ:  (REsp
659.512/RS,  Rel.  Ministro  GILSON  DIPP,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  21/10/2004,  DJ
29/11/2004, p. 397) e (HC 14.717/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado
em  13/03/2001,  DJ  09/04/2001,  p.  373).  Não  configuração  do  crime.  Homologação  do
arquivamento.

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

151. Processo: 1.29.011.000171/2017-92 Voto: 7126/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
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S.DO LIVRAMENTO-RS

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  INSS.
Aposentado por invalidez, teria sido flagrado contrabandeando cigarros. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, IV). Investigado que responde ação penal pelo crime de contrabando. Ausência
de condenação. O mero fato do investigado estar respondendo a processo criminal pelo crime de
contrabando de cigarros, não é bastante para se afirmar fraude contra o INSS. Inexistência de
indícios de fraude na obtenção do benefício perante a autarquia previdenciária. Ausência de justa
causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

152. Processo: 1.30.001.002365/2017-21 Voto: 7085/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Noticia de fato. Ofício encaminhado pela Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, no qual
consta a notícia de que enfermeiros do Hospital Central do Exército, servidores públicos militares,
exerciam, há cerca de 1 (um) ano, carga horária de trabalho exaustiva. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Considerando que o vínculo jurídico entre os servidores do Hospital
Central do Exercito e a Administração Pública é estatutário, não há ocorrência de crimes contra a
organização do trabalho nem conduta a ser apurada pelo MPF. Desnecessidade de remessa dos
autos ao Ministério Público Militar, tendo em vista que já houve envio de cópia dos autos àquele
órgão. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

153. Processo: 1.30.001.003572/2017-01 Voto: 7032/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Saques após o
óbito do titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Casos em que 1)
o último saque indevido ocorreu há mais de 12 (doze) anos, restando extinta a punibilidade (CP,
art. 107, IV) pela prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III) ou 2) as parcelas de
benefício  previdenciário  foram  recebidas  há  muitos  anos,  mediante  a  utilização  de  cartão
magnético, sem renovação de senha e os segurados não possuíam procurador ou representante
legal, não existindo indícios mínimos de autoria e diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual. Enunciados nº 53 e 68 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

154. Processo: 1.32.000.000603/2017-07 Voto: 7078/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de contrabando (CP, art. 334-A). Denuncia anônima relatando que
em determinada  residencia  estariam comercializando  gasolina  contrabandeada da  Venezuela.
Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Em sede de diligências
preliminares,  foi  realizada  vigilância  no  endereço  denunciado,  sem,  contudo,  haver  quaisquer
atitudes  que  configurassem  o  comércio  clandestino  de  combustível.  Fatos  denunciados  não
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comprovados. Ausência de indícios da ocorrência de crime. Homologação do arquivamento, com
as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal e da Súmula nº 524 do Supremo Tribunal
Federal.

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

155. Processo: 1.32.000.000616/2017-78 Voto: 7036/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Ingresso  irregular  de  veículo  estrangeiro  em  território  nacional.  Ofício
encaminhado pela Corregedoria Regional de Polícia Federal de Roraima dando conta de que um
motorista conduzindo um automóvel com placa estrangeira, durante abordagem policial, teria se
evadido  do  local,  deixando  pra  trás  cópia  do  documento  do  veículo  e  CNH.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Ofício da RFB informando não constarem
ocorrências para o investigado, bem como para o proprietário do veículo. Fato ocorrido há quase
dois anos. Ausência de elementos mínimos quanto a autoria e de linha investigativa capaz de
esclarecê-la. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

156. Processo: 1.32.000.000635/2017-02 Voto: 7079/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Noticia de fato.  Crime de ameaça (CP, art.  147).  Indígena teria encaminhado ofício a FUNAI,
relatando que se o referido órgão não tomasse as devidas providencias para a retirada de família
indígena  das  terras  da  tribo  do  investigado,  seria  a  responsável  por  quaisquer  conflitos  ou
agressões que pudessem vir a ocorrer. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Carta
dirigida a FUNAI, e não a suposta vítima de mal injusto e grave. Ausência de indícios de que a
ameaça  chegou  ao  conhecimento  dos  ameaçados  e,  consequentemente,  o  crime  tenha  se
consumado. Noutro passo, observa-se do teor do ofício, que o indígena solicita para a autarquia
federal adote providencias imediatas em relação à questão levada a seu conhecimento, não se
vislumbrando dolo do representado de ameaçar alguém de mal injusto e grave. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

157. Processo: 1.34.001.007656/2016-85 Voto: 7097/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Representante que questiona as providências adotadas pelo MPF contra os supostos
abusos praticados por líderes de instituições religiosas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Caso em que não se verifica a prática de crimes ou de irregularidades. A mera
insatisfação, por si só, não torna a conduta punível criminalmente. Fato atípico. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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158. Processo: 1.34.014.000042/2017-12 Voto: 7096/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: Procedimento  Preparatório.  Possível  fraude  em autodeclaração  racial  para  fins  de  acesso  às
vagas  reservadas  a  candidatos  negros,  pardos  ou  indígenas  perante  a  ANAC.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Procedimento de verificação de condição realizado dentro
dos ditames legais e segundo a normativa interna da instituição. Candidato que foi enquadrado,
por  comissão específica,  na classificação do IBGE como pardo.  Atipicidade.  Homologação do
arquivamento.

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

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

159. Processo: JF-DF-PET-0022802-
16.2017.4.01.3400

Voto: 7142/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO PAGAMENTO INDEVIDO A CANDIDATO AO
GOVERNO  DO  DISTRITO  FEDERAL NO  ANO  DE  2014.  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  AO
MINITÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ART.
28).  DECLÍNIO PREMATURO.  PROSSEGUIMENTO NAS INVESTIGAÇÕES.  1.  Procedimento
investigatório instaurado a partir de declarações prestadas em colaboração premiada homologada
pelo STF, na qual é relatado suposto pagamento de vantagem econômica indevida, no importe de
R$ 996.000,00, a candidato ao Governo do Distrito Federal no ano de 2014. 2. O il. Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Eleitoral.
Discordância  do  MM.  Juiz  Federal.  Remessa  dos  autos  à  2ª  CCR/MPF.  3.  Assiste  razão  ao
Magistrado ao entender que "não há nos presentes autos comprovação documental de que os
fatos em apuração indicam a ocorrência de crime eleitoral, razão pela qual tenho por prematura a
declinação de competência antes da investigação que esclareça as circunstâncias do pretenso
recebimento  de  vantagem econômica  indevida  envolvendo  políticos  e  empresas".  4.  Declínio
prematuro.  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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

160. Processo: JF/RR-0006340-43.2016.4.01.4200-
INQ

Voto: 6892/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE RORAIMA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

161. Processo: JF-BAR-0001184-60.2015.4.03.6138-
INQ

Voto: 6947/2017 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  38ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
BARRETOS/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342). Suposta prestação
de declaração falsa perante o Juizado Especial Adjunto da Subseção Judiciária de Barretos/SP, no
bojo de processo judicial envolvendo a concessão do benefício de auxílio-reclusão. MPF requereu
o arquivamento do feito fundado na ausência de indícios suficientes da materialidade delitiva e o
esgotamento de possíveis diligências. Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP
c/c art. 62, IV da LC 75/93. Fatos ocorridos em 2014. Das três testemunhas arroladas pelo autor e
inquiridas, apenas uma delas se mostrou insegura durante a audiência ao afirmar que estava
falando tudo errado, mencionando ter ensaiado o depoimento. Declaração que não apontou a
intenção de falsear a verdade dos fatos que conhecia. As demais testemunhas foram coerentes
em seus depoimentos, tanto na ação judicial, quanto no inquérito policial. Não há evidências que a
advogada da causa tenha contatado os depoentes antes da audiência para orientá-los. Tratam-se
de  pessoas  extremamente  humildes,  com  baixíssima  escolaridade  e  que  trabalham  como
lavradores  no  plantio  da  cana-de-açúcar.  A  divergência  verificada  entre  a  declaração  da
testemunha e as provas acostadas aos autos foi insuficiente para lesar o bem jurídico tutelado,
tanto que os pedidos foram indeferidos pelo INSS e em Juízo. Ausência de indícios mínimos de
materialidade do delitiva. Insistência no arquivamento.

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

162. Processo: JF/CE-0007887-81.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 7048/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  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$
1.400,00, 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.

163. Processo: JF/PR/CUR-5004694-
02.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 7141/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

164. Processo: 1.29.009.000587/2017-50 Voto: 6956/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível crime contra a ordem econômica (Lei nº 8.137/90,
art. 4º, I). Relato da existência de formação cartel entre postos de gasolina situados no Município
de  Santana  do  Livramento/RS.  O Promotor  de  Justiça  entendeu pela  remessa  dos  autos  ao
Ministério Público Federal, invocando o art. 109, VI da CF/88 c/c art. 4º, I da Lei nº 8.137/90. A
Procuradora  da  República  oficiante  suscitou  conflito  de  atribuição  ao  MPE,  aduzindo  que  a
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conduta  ora  investigada  não  se  insere  entre  as  atribuições  do  MPF.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Assiste razão à Procuradora da República oficiante. A
prática, em tese, de crime contra a ordem econômica, consistente na formação de cartel, somente
atrai a competência da Justiça Federal quando ocorre em localidades diversas e em territórios
distintos, evidenciando o interesse suprarregional (HC 117.169/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 19/02/2009, DJe 16/03/2009), o que não se verifica no caso
dos autos. Ratificação, por esta 2ª CCR, do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Caracterização de conflito de atribuições entre o MPF e o MPE, a ser dirimido pelo Procurador-
Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses
Jurídicas  da  PGR  e  em  precedentes  do  STF  (ACO  nºs  1585,1672,1678,  1717  e  2225).
Encaminhamento dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República.

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

165. Processo: 1.34.001.004499/2016-56 Voto: 7136/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática dos crimes descritos nos arts. 241-A e 241-
B da Lei nº 8.069/90, por meio da internet. Conduta que teria sido praticada por pessoa que, na
data do fato, era menor de idade. O il. Procurador da República oficiante promoveu o declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que a apuração de atos infracionais cabe
ao Juízo da Vara da Infância e Juventude, e encaminhou os autos à 2ª CCR. Esta Câmara não
conheceu da remessa e determinou o retorno dos autos à origem para encaminhamento ao MPE,
tendo em vista que o declínio encontra-se em consonância com entendimento já expresso no
Enunciado nº 42. O il. Promotor de Justiça, entendendo tratar-se de crime federal, determinou a
remessa  deste  PIC  ao  Procurador-Geral  da  República  para  dirimir  o  presente  conflito  de
atribuições.  Revisão  (LC  nº  75/93,  art.  62,  VII).  Assiste  razão  ao  Procurador  da  República
oficiante.  Incidência  do Enunciado  nº  42  da 2ª  CCR:  "Não é atribuição do Ministério  Público
Federal  a  persecução penal  de  ato  infracional  cometido  por  menor  inimputável,  ainda  que  a
infração  tenha  ocorrido  em detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas". Caracterização de conflito de atribuições entre o
MPF e o MPE, a ser dirimido pelo Procurador-Geral da República, conforme preconizado na Tese
nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO
nºs 1585,1672,1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da
República.

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

166. Processo: DPF/SAL/PE-00017/2016-INQ Voto: 6861/2017 Origem:  SJUR/PRM-PE  -  SETOR
JURÍDICO  DA
PRM/SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART.
171, § 3º) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). MPF: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
EVIDENCIADAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível  prática do crime de estelionato
previdenciário (CP, art. 171, § 3º) e falsidade ideológica (CP, art. 299), em razão do recebimento
indevido de salário-maternidade pela investigada na condição de segurada especial, referente às
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competências de 23/07/2008 a 19/11/2008, o que gerou um prejuízo à autarquia federal no aporte
de  R$  2.506,47.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento,  com
fundamento na aplicação do princípio da insignificância a evidenciar a atipicidade da conduta. 3.
No caso,  tendo em vista  o recebimento irregular do benefício  e a relevância  do bem jurídico
protegido,  não  se  mostra  razoável  o  arquivamento  dos  autos.  Não  se  trata  de  patrimônio
particular, mas da coletividade. Aqui, a tutela jurídica não é apenas a integridade do erário. Busca-
se,  também,  a  proteção  da  confiabilidade  e  da  equidade  das  relações  entre  o  Estado  e  a
sociedade e suas diversas formas de custeio. 4. Tem-se evidenciada tanto a materialidade quanto
a autoria delitiva,  deflagradas em operação investigativa da Polícia Federal.  5. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

167. Processo: DPF/PE-00211/2013-INQ Voto: 7111/2017 Origem: GABPR16-LMDCA - LADIA
MARA  DUARTE  CHAVES
ALBUQUERQUE

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato.  Percepção  indevida  de  auxílio  moradia  por
pessoa física que não seria a real proprietária de imóvel situado em Jaboatão dos Guararapes/PE,
no período de dezembro/2012 a junho/2013. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da 2a CCR). A questão não se insere nas hipóteses previstas no art. 109, da Constituição Federal,
tendo em vista que o responsável  pelo pagamento do benefício,  no período mencionado, era
pessoa jurídica de direito  privado. Ausência  de ofensa a bens,  serviços ou interesse direto  e
específico  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

168. Processo: 1.14.000.001504/2017-52 Voto: 7138/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 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.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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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169. Processo: 1.14.000.002518/2017-93 Voto: 7132/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Narra  a  noticiante  a  ocorrência  de  diversos  delitos,  dentre  eles,  calúnia,
difamação e sonegação de impostos supostamente praticados por representantes de mídias de
comunicação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Da análise dos
fatos, não é possível depreender afirmações precisas acerca dos eventuais delitos. Ausência de
provas suficientes que demonstrem indícios do delito de sonegação de imposto. 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. 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.

170. Processo: 1.16.000.002163/2017-68 Voto: 6862/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Noticia de Fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º-B, I, do CP. Representantes legais de
empresa privada teriam fabricado e comercializado produtos destinados a fins  terapêuticos  e
medicinais sem o devido registro na ANVISA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar a competência da
Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 120843/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Terceira Seção. DJe de
27/03/2012).  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

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

171. Processo: 1.17.000.001598/2017-58 - Eletrônico Voto: 7133/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Notícia-crime anônima. Suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304).
Relato de possível uso de diploma de graduação falso perante órgãos públicos estaduais, bem
como no âmbito de relações privadas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 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.

172. Processo: 1.18.002.000287/2017-14 - Eletrônico Voto: 7137/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LUZIANIA/FORMOSA-G

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o
noticiante que estaria sendo coagido, mediante violência, a pagar valores em dinheiro referentes a
dívida advinda de contrato de locação de imóvel. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32 da 2ª CCR). Eventual crime ocorrido entre particulares. Inexistência de lesão a bens, serviços
ou interesse da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência, 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.

173. Processo: 1.20.004.000292/2017-59 - Eletrônico Voto: 7135/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

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

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

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

174. Processo: 1.22.020.000087/2017-11 Voto: 6859/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando possível ocorrência de crime contra a economia popular, tipificado na Lei
1.521/51, tendo em vista divulgação por meio da internet, por empresa que prometia lucros de
100% do investimento em compra de moeda virtual "Bitcoin". 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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

175. Processo: 1.23.002.000159/2017-19 Voto: 6850/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTAREM-PA
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime previsto no art. 305 do CP. Notícia de que documentos contábeis
pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santarém/PA teriam sido ocultados
por  particulares.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Eventual
prejuízo suportado unicamente pelo Município. 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.

176. Processo: 1.28.000.000421/2017-51 Voto: 6893/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato. Saques fraudulentos de conta
bancária  de  particular,  cujo  valor  era  decorrente  da  concessão de  aposentadoria  pelo  INSS.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Consta dos autos que o INSS
efetuou os depósitos em conta de titularidade da vítima junto a banco privado. Após verificar que
os valores foram levantados, a vítima contestou os saques perante a instituição bancária. O banco
informou que o valor  correspondente aos saques indevidos foi  estornado à conta-corrente  da
vítima. Inexistência de prejuízo a ser suportado pelo INSS. Ausência de ofensa a bens, serviços
ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas
federais. Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

177. Processo: 1.29.003.000274/2017-51 - Eletrônico Voto: 7134/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Suspeita  de  que
determinada conta da Caixa Econômica Federal teria sido utilizada para movimentação de valores
oriundos de golpes aplicados contra particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da CEF, uma vez que
a  referida  empresa  pública  federal  foi  utilizada  somente  para  a  movimentação  dos  valores
supostamente indevidos. Precedente da 2ª CCR (NF nº 1.17.000.002274/2015-75, 632ª Sessão,
de 23/11/2015, unânime). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.

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

178. Processo: 1.29.016.000117/2017-05 Voto: 6962/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CRUZ ALTA-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  oriunda  da  Federação  Gaúcha  de  Motociclismo  narrando  a
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realização  de  atividade  de  "racha",  sem  autorização  da  autoridade  competente,  na  data  de
09/07/2017, em pista do Parque de Exposições de Cruz Alta/RS. Revisão de declínio (Enunciado
n° 32 - 2ª CCR). Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

179. Processo: 1.30.001.003396/2017-07 Voto: 6852/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possíveis  crimes de  ameaça e estelionato  (CP,  arts.  (CP,  arts.  147  e  171).
Manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Noticiante, após receber
empréstimo  financeiro  de  empresa  privada,  teria  sido  coagida  por  particular  a  depositar
significativa porcentagem dos valores recebidos. 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  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência,  até  o  momento,  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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.

180. Processo: 1.30.001.003713/2017-87 Voto: 7018/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato (CP, art.  171).  Suposta fraude na obtenção de
empréstimos consignados,  perante instituição financeira  privada, em nome de pessoas físicas
beneficiárias do INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios
acerca da participação de servidor público na prática delitiva. Prejuízo suportado unicamente pela
pessoa física e pela instituição financeira que concedeu os empréstimos. Inexistência de lesão à
União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes STJ - Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe
21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. 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.

181. Processo: 1.33.006.000081/2017-48 - Eletrônico Voto: 6953/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LAGES-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171. § 3º). Relato de falsificação
de Laudo de Exame de Corpo de Delito e Boletim de Ocorrência, com o intuito de adquirir o
benefício de seguro DPVAT. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas.  Prejuízo  suportado  pelas  sociedades  seguradoras
conveniadas responsáveis pelo pagamento. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes da 2ª
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CCR (Procedimento n° 1.00.000.001560/2013-59, Voto n° 5113/2014, 601ª Sessão de Revisão,
25/7/2014) e do STJ, Terceira Seção (CC nº 39.801/SP, DJ 1/2/2005 e CC nº 47.745/PB, DJ
30/3/2005). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

182. Processo: DPF/AM-00412/2013-INQ Voto: 6901/2017 Origem: GABPRE/PRAM - VICTOR
RICCELY LINS SANTOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de corrupção eleitoral (CE, art. 299). Candidato a vereador teria
prometido arcar com as despesas de fardamento da formatura de alunos em troca de votos.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas constaram que não
houve  a referida  formatura e  que os alunos  desconheciam o  candidato  a  vereador que  teria
pedido  os  votos.  Carência  de  dados  concretos  acerca  de  suposto  ilícito  penal.  Ausência  de
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

183. Processo: DPF/RO-0080/2017-INQ Voto: 7044/2017 Origem:  GABPR4-RPT  -
REGINALDO  PEREIRA  DA
TRINDADE

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de furto na modalidade tentada (CP, art. 155 c/c 14, II).
Indivíduo  tentou  subtrair  vários  objetos  da  sede  da  EMBRAPA em  Porto  Velho/RO,  no  dia
19/11/2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62, IV).  As diligências realizadas não
elucidaram a autoria delitiva. 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.

184. Processo: DPF/SAL/PE-00001/2016-INQ Voto: 6849/2017 Origem:  GABPRM1-AMSJ  -
ANTONIO MARCOS DA SILVA DE
JESUS

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  prática dos crimes de estelionato previdenciário tentado e falsidade
ideológica (CP, art.  171, §3º c.c art.  14, II,  e art.  299). Investigada que requereu benefício de
aposentadoria na qualidade de segurada especial, utilizando-se de Declaração de Atividade Rural
emitida por sindicato com informações ideologicamente falsas. O INSS deixou de homologar o
período de atividade rural alegado e indeferiu a concessão do benefício. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Somente se fosse homologada, a declaração de exercício de atividade
rural seria utilizada na análise da concessão (ou não) do benefício previdenciário requerido. E,
mesmo nesta hipótese, ainda se faz necessária a comparação entre as demais provas materiais e
a  entrevista  do  requerente,  uma  vez  que  ela  constitui  mero  início  de  prova  material  para  a
finalidade a que se destina. Ausência de potencialidade lesiva da conduta praticada, porquanto a
Declaração de Atividade Rural  emitida pelos sindicatos, por si só, não é capaz de embasar a
concessão  de  um  benefício  previdenciário,  tendo  em  vista  que  o  INSS  deve  contrapor  as
informações contidas nela com os demais documentos e declarações do requerente, de modo a
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verificar sua autenticidade, nos termos do art. 106, III da Lei 8.213/91. Investigado que, durante
entrevista rural, admitiu o exercício de profissão urbano no período apontado na Declaração de
Atividade Rural.  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.

185. Processo: DPF-UDI-00660/2016-INQ Voto: 6853/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I). Durante entrega de encomendas,
indivíduo teria subtraído duas encomendas que estavam em veiculo da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de
imagens  de  câmeras  de  segurança  e  testemunhas  no  local  do  fato.  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.

186. Processo: SRPF-AP-00052/2017-INQ Voto: 7125/2017 Origem:  GABPR5-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  furto  (CP,  art.  155).  Relato  de  que  computadores  e
documentos  de  prestações  de  contas  de  recursos  federais,  pertencentes  à  Secretaria  de
Educação do Amapá, foram subtraídos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oitiva
de testemunhas que não presenciaram o crime. Ausência de sistema de segurança no local.
Carência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

187. Processo: SRPF-AP-00218/2017-INQ Voto: 7129/2017 Origem:  GABPR5-EPAA  -
EVERTON  PEREIRA  AGUIAR
ARAUJO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Possíveis contradições em
depoimento de testemunha durante a instrução de ação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Constatação  de  que  as  informações  prestadas  não  são  inverídicas.
Afastamento  do  depoimento  da  testemunha.  Relato  testemunhal  que  não  teve  o  condão  de
interferir  no desfecho do processo. Ausência de indícios mínimos de má-fé ou vontade livre e
consciente de ludibriar o Juízo. Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento.

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

188. Processo: SRPF-AP-00385/2013-INQ Voto: 6995/2017 Origem: GABPRM-LJA - THEREZA
LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de estelionato e falsidade ideológica. Relato de que
empresa privada selecionada para fornecer material de construção, no contexto do Crédito do
Programa  Nacional  de  Reforma  Agrária  concedido  pelo  Instituto  de  Colonização  e  Reforma
Agrária  -  INCRA,  teria  praticado  uma  série  de  irregularidades,  tais  como  falsificação  de
documentos, não entrega de materiais e sobrepreço em relação ao material fornecido. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oitiva dos envolvidos, realização de perícia
grafotécnica,  envio  de  ofícios  para  obtenção  de  documentos  e  análise  de  processo  conexo.
Impossibilidade de identificar a real autoria do crime, não estando claro quem teria praticado as
condutas  delitivas.  Inexistência  de  elementos  suficientes  da  autoria.  Ausência  de  diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera coisa julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

189. Processo: 1.14.000.001864/2017-54 Voto: 7128/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Gerente de instituição financeira
teria descumprido ordem judicial da 13ª Vara do Trabalho de Salvador, tendo em vista a negativa
de  disponibilizar  certos  valores,  mesmo  após  a  apresentação  de  alvará  judicial.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação de que o descumprimento se deu em razão do
falecimento do beneficiário dos valores depositados. Medida de cautela por parte do banco, com o
intuito de preservar o direito de eventuais herdeiros. Caso em que não se vislumbra intenção
deliberada  de  não  cumprir  a  ordem  legal.  Ausência  de  dolo.  Crime  não  caracterizado.
Homologação do arquivamento.

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

190. Processo: 1.14.000.002198/2017-71 Voto: 6855/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Noticia de Fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Manifestação apresentada
perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Suposto uso irregular de registro profissional
de contabilidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Narrativa desprovida de
concatenamento lógico. Noticiante não localizado no endereço fornecido para apresentar provas
ou indícios do crime noticiado. Existência de diversas manifestações apresentadas pelo mesmo
noticiante, contendo relatos claramente dissociados da realidade. Inexistência de elementos de
prova do cometimento de infração penal.  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.

191. Processo: 1.17.000.001486/2017-05 - Eletrônico Voto: 7131/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime descrito no art.  171,  § 3º,  do CP. Expediente instaurado para
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apurar possíveis casos de recebimento indevido de benefícios previdenciários após o óbito dos
titulares.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Em  4  (quatro)  casos  foram
constatadas  irregularidades,  razão  pela  qual  foram  instaurados  inquéritos  policiais  para
investigação.  Nos  casos  restantes,  não  se  verificou  qualquer  indício  de  prática  delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

192. Processo: 1.23.000.000919/2016-19 Voto: 6944/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Noticia de Fato. Relato de que pessoa física teria utilizado o nome do MPF para espalhar discurso
de ódio,  bem como promover a prática ilegal de terapia de reversão por meio da rede social
Facebook. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Manifestação genérica. Relato que
não trouxe elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal
responsável e útil. Carência de dados concretos acerca de suposto ilícito penal. Homologação do
arquivamento.

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

193. Processo: 1.23.000.002409/2017-67 - Eletrônico Voto: 6955/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 2º, I). Contribuinte,
após a constituição do crédito tributário, utilizou-se de fraude para eximir-se do pagamento de
tributo federal, ao inserir informações falsas em sistema mantido pela Receita Federal e transmitir
Declaração  de  Compensação  contendo  créditos  sabidamente  inexistentes.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A consumação do delito ocorreu em 26/09/2012. Pena
máxima cominada de 2 (dois) anos de detenção. Prazo de 4 (quatro) anos para prescrição da
pena  em  abstrato.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  V).  Extinção  da
punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).  Precedente  do  STJ:  (HC  374.318/SP,  Rel.  Ministro  Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, dje 21/02/2017). Homologação do
arquivamento.

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

194. Processo: 1.25.008.000408/2017-33 Voto: 6904/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Noticia de Fato. Possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Para fins de concessão
do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição foi considerado vinculo empregatício
supostamente inexistente comprovado mediante documentação supostamente falsa. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da analise dos autos, não foi possível verificar de forma
inconteste  a  falsidade  da  documentação.  Houve  duplicidade  e  concomitância  de  vínculos.
Possível  erro no preenchimento de formulário. Inexistência de beneficio indevido auferido pelo
beneficiário. 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
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Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

195. Processo: 1.25.009.000175/2017-69 Voto: 7011/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
UMUARAMA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  dos  crimes  de  sonegação  fiscal  e/ou  de  contribuição
previdenciária (Lei nº 8.137/90, arts. 1º e 2º e CP, art. 337-A) pelas partes integrantes de lide
trabalhista, no que se refere aos tributos e contribuições sociais decorrentes de condenação em
face de empresa privada. Supostas supressões indevidas de tributos/contribuições. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de qualquer procedimento fiscal em trâmite na
Receita  Federal  do  Brasil  visando  apurar  tais  supressões.  Inexistência  de  crédito  tributário
definitivamente  constituído.  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.  Ausência  de  justa  causa,  no
momento, para continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

196. Processo: 1.26.002.000067/2017-19 Voto: 6851/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155). Manifestação apresentada perante a Sala
de  Atendimento  ao  Cidadão.  Notícia  de  suposto  extravio  de  encomenda  sob  a  guarda  dos
Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise do itinerário do objeto,
resta  praticamente  impossível  definir  onde se deu o fato  e  quem seria  o  autor.  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.

197. Processo: 1.26.002.000220/2017-16 Voto: 6905/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CARUARU-PE

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 de doação por beneficiário, à campanha eleitoral de candidato ao cargo de prefeito nas
eleições de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A doação eleitoral realizada
por meio de cessão de bem móvel não importa manifestação de capacidade patrimonial diversa
da  esperada  de  beneficiário  do  programa  Bolsa  Família.  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.

198. Processo: 1.27.000.001889/2017-08 Voto: 6942/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível  prática do crime previsto no art.  163, parágrafo
único, inciso III, do CP. Agência dos Correios teve a parede quebrada no dia 25/01/2016. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não houve subtração de bem algum. 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.

199. Processo: 1.27.000.001915/2017-90 Voto: 6860/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível  prática do crime previsto no art.  163, parágrafo
único, inciso III, do CP. Agência dos Correios teve os cadeados e a fechadura da porta principal
rompidos no dia  04/03/2016.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Não houve
subtração de bem algum. 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.

200. Processo: 1.27.003.000262/2017-00 Voto: 6950/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PARNAIBA-PI

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

Ementa: Noticia de Fato. Possível crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Suspeitas levantadas
por funcionária da CEF acerca da identidade de correntista no momento da realização de saque.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em diligências empreendidas perante a DPF o
cliente apresentou outros documentos pessoais que comprovaram sua identidade e titularidade da
conta bancária. Ausência de crime. Homologação do arquivamento.

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

201. Processo: 1.29.000.001124/2017-95 Voto: 6965/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342).  Possíveis
contradições em depoimento de testemunha durante a instrução de ação cível da 1ª Vara Federal
de Porto Alegre/RS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato testemunhal que
não teve o condão de interferir no desfecho do processo. Identificado de pronto a inconsistência
do depoimento da testemunha pelo Juízo da causa não tendo qualquer influência favorável ao
autor na decisão judicial. Ausência de indícios mínimos de má-fé ou vontade livre e consciente de
ludibriar o juízo. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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202. Processo: 1.29.000.002169/2017-87 - Eletrônico Voto: 6858/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de evasão de divisas (Lei 7.492/86, artigo 22, parágrafo
único). Relato acerca de pagamentos de valores envolvendo empresas de marketing esportivo,
dirigentes e clubes de futebol, tendo como destino agências bancárias no exterior.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV). Da análise da documentação juntada aos autos, não
foram encontrados comprovantes de depósitos em benefício do investigado em contas situadas
fora do Brasil. Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva capazes de justificar o
prosseguimento da persecução criminal. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

203. Processo: 1.29.000.002275/2017-61 Voto: 6957/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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). Contradição verificada no depoimento da testemunha da reclamante.
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.

204. Processo: 1.29.000.003969/2016-34 Voto: 7023/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Oficiada,  a  Receita  Federal  informou  não  haver
procedimento de fiscalização encerrado ou em curso contra a empresa a respeito de débitos
previdenciários,  pois  o  volume dos  valores  envolvidos  não  eram relevantes,  considerados os
parâmetros de fiscalização. Materialidade delitiva não evidenciada. Inexistência de justa causa
para o prosseguimento da persecução. Homologação do arquivamento.

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

205. Processo: 1.29.002.000303/2017-95 - Eletrônico Voto: 7144/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90) por parte de
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representantes de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recurso
interposto  pelo  contribuinte  na  esfera  administrativa.  Inexistência  de  crédito  tributário
definitivamente  constituído.  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.  Ausência  de  justa  causa,  no
momento, para continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

206. Processo: 1.29.003.000269/2017-49 Voto: 6958/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
NOVO HAMBURGO-RS

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 da testemunha e do reclamante.
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.

207. Processo: 1.29.014.000078/2017-58 - Eletrônico Voto: 6842/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LAJEADO-RS

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). Relato
de que estrangeiro argentino estaria trabalhando de forma ilegal e sofrendo maus tratos na cidade
de Arvorezinha/RS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligencias realizadas pela
Polícia Federal com o auxílio da Brigada Militar do local, não conseguiram encontrar qualquer
informação sobre a localização do trabalhador estrangeiro. Inexistência de dados qualificativos
acerca da possível vítima, ou mesmo uma fotografia, prejudicaram as investigações. Carência de
dados  mínimos  acerca  do  ilícito  penal.  Ausência  de  indícios  de  autoria  e  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.

208. Processo: 1.29.018.000321/2016-17 Voto: 6895/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ERECHIM-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342).
Possíveis  contrariedades verificadas em depoimentos de testemunhas durante a instrução de
ação cível que tramita perante a 1ª Vara Federal de Erechim/RS. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Entendimento de que, para a configuração do crime em questão, é necessário
que haja divergência entre a declaração da testemunha e o que ela efetivamente sabe sobre os
fatos,  o  que  não  restou  demonstrado  nos  autos.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  má-fé  ou
vontade  livre  e  consciente  de  ludibriar  o  juízo.  Precedente  da  2ª  CCR:  Procedimento  nº
1.29.003.000485/2015-22, 631ª Sessão de Revisão, de 26/10/2015, unânime. Homologação do
arquivamento.
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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.

209. Processo: 1.29.023.000089/2017-29 Voto: 6943/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAPÃO DA CANOA-RS

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 a declaração dos integrantes da família do beneficiário não
continha qualquer falsidade ou omissão de informações. Evidencia-se possível erro da Prefeitura
na inserção de dados no sistema. 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.

210. Processo: 1.32.000.000617/2017-12 Voto: 6894/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Noticia de Fato.  Relato de que estrangeiros teriam ingressado em terra indígena. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O exame dos autos revela que o ingresso se deu de forma
consentida pela própria comunidade interessada e previamente comunicado à Fundação Nacional
do índio - FUNAI, o qual solicitou, inclusive, a indicação de um representante para acompanhar a
visita.  Inexistência  de  providência  a  ser  adotada  na  esfera  criminal.  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.

211. Processo: 1.32.000.000633/2017-13 Voto: 6857/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a apreensão de recursos em espécie em poder de duas
pessoas  durante  operação  realizada  pela  Polícia  Militar  do  Estado  de  Roraima.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O mero transporte de grande volume de recursos em
espécie no interior do território nacional, sem que se vincule os valores a um crime antecedente,
não constitui conduta típica. No caso em específico, não foi provado qualquer prejuízo ou lesão de
direito  decorrente  do  fato  noticiado.  Trata-se,  pois,  de  infração  administrativa.  Atipicidade  da
conduta investigada. Inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

212. Processo: 1.34.001.006833/2016-14 Voto: 7143/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Manifestação  apresentada  à  Sala  de  Atendimento  ao
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Cidadão, comunicando a existência, na internet, de um comentário ofensivo aos judeus, com o
seguinte  conteúdo:  "UM JUDEU INSUPORTÁVEL POR OUTRO SIMILAR.  ECA".  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora o comentário seja de mau gosto, não caracteriza
o crime de preconceito previsto na Lei nº 7.716/89. Investigado que emitiu opinião pessoal em
relação  a  dois  apresentadores  de  TV.  Livre  manifestação  do  pensamento.  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.

213. Processo: 1.34.001.007689/2017-14 Voto: 7127/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

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 no município de
Guarulhos/SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências realizadas não
constataram indícios  da  prática  do  crime  ora  em análise.  Local  indicado  se  trata  de  imóvel
utilizado  para  fins  residenciais.  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.

214. Processo: 1.34.015.000665/2016-96 Voto: 6991/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
JALES-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de estelionato contra o INSS (CP,
art. 171, §3º). Relato de que pessoa física deu entrada no requerimento de aposentadoria por
tempo de contribuição na agência do INSS de Fernandópolis/SP, fazendo uso de documentos
supostamente  falsos.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  requerimento
fraudulento ocorreu no ano de 2004, porém o investigado não recebeu nenhuma parcela, pois seu
pedido foi indeferido no mês de janeiro de 2005, em razão de solicitação de cancelamento feita
por ele. Pena máxima cominada de 05 anos de reclusão. Ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art.  109, V). Extinção da punibilidade (CP, art.  107, IV). Homologação do
arquivamento.

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

215. Processo: 1.35.000.001516/2017-57 Voto: 7140/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido  de  4  (quatro)  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de
07/2016  a  10/2016,  após  o  óbito  do  titular,  causando  prejuízo  à  autarquia  previdenciária  no
montante original de R$ 3.520,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Primeira
parcela que era parcialmente devida, posto que o óbito ocorreu em 05/07/2016. Informação de
que o falecimento foi comunicado à autarquia previdenciária pela família do beneficiário de modo
voluntário. Valores sacados indevidamente que são utilizados, em regra, para custear despesas
com hospitalização e funeral do titular do benefício. Restituição parcial dos valores, uma vez que
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constava na conta a quantia de R$ 557,02, o que evidencia a ausência de dolo na prática da
conduta  ora  analisada.  Aplicação  analógica  da  Orientação  nº  4  desta  2ª  CCR.  Crime  não
caracterizado. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

216. Processo: 1.32.000.000686/2017-26 Voto: 6898/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Noticia de Fato. Possível crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei nº
10.826/03, art. 16, parágrafo único, III). Relato de que indivíduo teria tentado cooptar agente da
polícia civil para auxiliar no transporte de explosivos do Brasil para garimpos da Guiana Inglesa.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Não restou comprovada a caracterização do
crime quanto ao ato de "transportar", entretanto é possível considerar as condutas de "possuir" ou
"deter" artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação
legal.  Ausência  de transnacionalidade  da  conduta.  A prática,  em tese,  do delito  em comento
somente  atrai  a  competência  da  Justiça  Federal  quando  há  conexão  com  outro  delito  de
competência Federal, o que não se verifica no caso dos autos. Promoção de arquivamento que se
recebe como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Homologação.

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

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

217. Processo: JF/SGO/PE-0000232-
43.2006.4.05.8304-INQ

Voto: 6868/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
SALGUEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência dos crimes de Sonegação Fiscal (art. 1º da Lei 8.137/90) e
Lavagem de Ativos (art. 1º, da Lei n.º 9.613/98). Expediente instaurado a partir de Relatório de
Inteligência Financeira do COAF, dando conta de movimentações financeiras atípicas (R$ 3,62
milhões no período de 2003 a 2004) por pessoa física, cuja renda pessoal declarada advinha de
um Box de frutas na CEASA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). 1)
Quanto ao  crime de sonegação fiscal,  o  Procurador  da República  oficiante  declinou de  suas
atribuições em favor da Procuradoria da República em Fortaleza/CE, em razão da consumação do
delito ter ocorrido nesta municipalidade. Declínio de atribuição de um órgão para outro no âmbito
do próprio Ministério Público Federal. Hipótese de aplicação do Enunciado nº 25. Homologação de
Arquivamento.  2)  Quanto ao crime de lavagem de ativos,  o delito  antecedente à lavagem de
capitais é de competência da Justiça Estadual. O investigado foi alvo da operação mandacaru que
apurou  crimes  de  tráfico  de  drogas  praticados  nos  Municípios  abrangidos  pelo  denominado
"Polígono da Maconha", bem como foi condenado por tráfico de drogas e ocultação dos valores
ilícitos nas compras de imóveis no período de 7 dias em outubro de 2003 pelo Juízo de Orocó, no
mesmo período em que ocorreram as movimentações atípicas objeto dos autos. Entendimento de
que o  crime  de  lavagem de  dinheiro  é  de  competência  da  Justiça  Federal  somente  quando
praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; ou
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quando o crime antecedente for de competência da Justiça Federal. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

218. Processo: JF/CE-0003066-78.2008.4.05.8100-
INQ

Voto: 7071/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

219. Processo: JF/PET/PE-0000562-
13.2015.4.05.8308-INQ

Voto: 6871/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
PETROLINA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime contra  a  ordem tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  2º,  inciso  I).
Omissão de declaração em ganhos de capital na alienação de imóveis, constituindo o montante
em créditos tributários no valor de R$ 169.030,93 (cento e sessenta e nove mil, trinta reais e
noventa e três centavos). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação do
falecimento do investigado.  Emissão pelo  Cartório  de Registro  Civil  das Pessoas Naturais de
Petrolina da certidão de óbito original 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  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

220. Processo: JF/PI-0016368-54.2017.4.01.4000-
PROINV

Voto: 6970/2017 Origem:  SEÇÃO  JUDICIARIA  DO
ESTADO DO PIAUÍ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º), consistente no recebimento indevido do benefício de pensão por morte após o óbito do titular,
no período compreendido entre fevereiro/2007 e abril/2007. Prejuízo aos cofres públicos no valor
de R$ 735,15 (setecentos e trinta e cinco reais e quinze centavos). O Procurador da República
promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Juiz Federal.
Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62-IV da LC n.  75/93.  Pagamento irregular do benefício
previdenciário  referente  a  apenas  3  (três)  meses.  Absoluta  irrelevância  da  conduta  típica.
Aplicação analógica da Orientação nº 04, 2ª CCR/MPF: orienta aos membros do MPF que oficiam
na área criminal a dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de
inquérito policial e determinar, se assim o entender, o arquivamento das peças de informação i)
relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do
último saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii)  quando não houver prova de dolo no
saque de até três benefícios previdenciários. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

221. Processo: SRPF-AP-00200/2009-INQ Voto: 7139/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO AMAPÁ
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de rufianismo (CP, art. 230). Da análise de material
apreendido em processo que tramitou na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá, foram
constatados indícios de atuação de indivíduo na intermediação de encontros íntimos, mediante a
obtenção de lucro, entre nacionais e mulheres no exterior,  denotando a transnacionalidade da
conduta. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências adotadas no sentido de
reunir elementos de prova que corroborassem a materialidade delitiva, descrita no relatório de
informação policial. Inobstante as exaustivas tentativas de localização das mensagens eletrônicas
que veicularam todo o conteúdo ilícito, circunstância esta que perdura por mais de 08 (oito) anos,
todas revelaram-se infrutíferas. Impossibilidade de se proceder à análise técnica dos elementos
eletrônicos apreendidos (HD's, disquetes), tendo em vista a deterioração natural promovida pelo
decurso do tempo, que prejudica sobremaneira a integridade das informações armazenadas nos
hardwares.  As  interceptações  telefônicas  deferidas  e  realizadas  no  apuratório  inicial,  foram
reputadas  ilícitas  por  decisão  do  STJ.  Como  consectário  todas  as  provas  daí  decorrentes
padecem do mesmo vício, por aplicação da teoria da prova ilícita por derivação. Ausência de
provas da materialidade delitiva e de possíveis diligências. Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

222. Processo: 1.25.000.002318/2017-57 - Eletrônico Voto: 6963/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CP,
ART.  168-A.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  CRÉDITO
RECONHECIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA. MATERIALIDADE DO DELITO EVIDENCIADA.
ENUNCIADO  Nº  63  DA  2ª  CCR.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de expediente
do Juízo da Vara do Trabalho de Curitiba-PR, para apurar possível crime de apropriação indébita
previdenciária (CP, art. 168-A) por parte de empresa que figurou como reclamada nos autos de
ação trabalhista. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, ante a
ausência de lançamento definitivo do crédito tributário por parte de autoridade administrativa. 3.
Havendo crédito tributário reconhecido judicialmente em sentença trabalhista, desnecessária é a
realização  de  outro  lançamento  pela  autoridade  administrativa  tributária.  4.  Em tais  casos,  a
sentença trabalhista definitiva condenatória ou homologatória do acordo, após sua liquidação pelo
contador do juízo, define o valor do tributo e constitui o crédito, e o crime se consuma após o
transcurso do prazo legal para recolhimento dos valores devidos. 5. Enunciado nº 63, da 116ª
Sessão de Coordenação da 2ª  Câmara de Coordenação e Revisão (22/08/2016):  A sentença
trabalhista transitada em julgado, condenatória ou homologatória de acordo, após sua liquidação,
constitui definitivamente o crédito tributário. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

223. Processo: 1.29.012.000125/2017-83 - Eletrônico Voto: 6856/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE SERVIÇOS DE
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TELECOMUNICAÇÕES.  ADEQUAÇÃO AO TIPO PENAL DO ART.  183,  DA LEI  Nº  9.472/97.
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).  SERVIÇO  DE  COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA.  CLASSIFICAÇÃO  QUE  NÃO  RETIRA  A  NATUREZA  DE  SERVIÇO  DE
TELECOMUNICAÇÃO.  TIPICIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato
autuada a partir  de ofício encaminhado pela ANATEL comunicando, para fins de apuração de
possível  crime  de  exploração  clandestina  de  atividade  de  telecomunicações  (art.  183  da  Lei
9.472/97),  que em ação de fiscalizatória constataram a operação de serviço de comunicação
multimídia (acesso à internet) sem autorização e notificaram a empresa, bem como promoveram a
interrupção do funcionamento da estação por meio da apreensão do transmissor. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento da presente notícia por entender que o serviço
de  comunicação  multimídia  não  configura  crime  contra  as  telecomunicações.  Dessa  forma,
entende que a conduta do investigado demanda reprimenda apenas na esfera administrativa, pois
não  se  evidenciou,  no  caso  concreto,  a  tipicidade  material  do  delito.  3.  Registre-se  que  o
provimento de acesso à Internet via radiofrequência, na verdade compreende dois serviços: um
serviço  de  telecomunicações  (Serviço  de  Comunicação  Multimídia),  e  um  Serviço  de  Valor
Adicionado (Serviço de Conexão à Internet). Portanto, a atividade popularmente conhecida como
"Internet  via  rádio"  compreende  também  um  serviço  de  telecomunicações.  4.  É  pacífico  no
Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a transmissão clandestina de sinal
de  internet,  via  radiofrequência,  sem autorização  da  Agência  Nacional  de  Telecomunicações,
caracteriza, em tese, o delito previsto no artigo 183 da Lei nº 9.472/97, ainda que se trate de mero
valor adicionado de que trata o art. 61 do mesmo diploma legal. Precedente: AgRg no AREsp
971.115/PA,  Rel.  Ministro  ANTONIO  SALDANHA  PALHEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
27/04/2017, DJe 08/05/2017. 5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

224. Processo: 1.33.008.000337/2017-05 Voto: 6934/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62, IV, DA LC 75/93. POSSÍVEL PRÁTICA DO
CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurado para apurar possível prática do crime de
descaminho, previsto nos artigos 334 do Código Penal, em razão da apreensão de mercadorias
de origem estrangeira na posse dos investigados em 2016. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento por entender aplicável ao caso o princípio da insignificância, haja vista
que  valor  dos  tributos  não  recolhidos  (R$  13.795,00)  está  abaixo  do  valor  adotado  pela
jurisprudência  como  significativo  para  fins  penais  (R$  20.000,00).  3.  O  Superior  Tribunal  de
Justiça  tem decidido  que  o  patamar  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  aplica-se  ao  crime  de
descaminho para afastar  a  justa  causa para a  abertura  da persecução penal.  Nesse mesmo
sentido, este Colegiado editou o Enunciado 49 (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). 4. Há notícia de reiteração da
conduta  por  parte  de  um  dos  investigados  (1  auto  de  infração.  Ocorrência  em  2016).  5.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição
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225. Processo: DPF/CE/JN-00138/2017-INQ Voto: 6913/2017 Origem:  SJUR/PRM-CE  -  SETOR
JURIDICO DA PRM/JUAZEIRO DO
NORTE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, Lei 11.343/06) pelos
Correios.  Encomenda  contendo  drogas  remetida  de  agência  dos  Correios  em  Juazeiro  do
Norte/CE para Manaus/AM. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Indícios  de  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.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

226. Processo: DPF/MOC-00049/2017-INQ Voto: 6960/2017 Origem:  SUBJUR/PRM-MG  -
SUBCOORDENADORIA JURIDICA
DA PRM/MONTES CLAROS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  ocorrência  do  crime  de  roubo  contra  uma
agência dos Correios situada na cidade de Itamarandiba/MG. CP, art. 157, § 2º, I, II e V. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33  "  2ª  CCR).  Constatou-se  dos  autos  que  foram
subtraídas as quantias de R$ 887,72 pertencentes a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
e  R$  20.956,67  pertencentes  ao  Banco  Postal.  Danos  ao  serviço  postal  não  evidenciados.
Numerário  pertencente  aos  correios  ressarcido  pelo  banco  postal.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

227. Processo: DPF/MOC-00170/2016-INQ Voto: 7093/2017 Origem: GABPRM - 

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I e II) praticado contra agência dos Correios.
Relato  de  que  indivíduos  não  identificados  entraram  na  agência,  mediante  arrombamento  e
subtraíram a quantia de R$ 2.552,23,  que pertenciam ao patrimônio do Banco do Brasil  S.A,
decorrente  da  prestação  do  serviço  de  Banco  Postal.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  Ausência  de  dano  ao  serviço  postal.  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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Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

228. Processo: 1.00.000.015011/2017-95 - Eletrônico Voto: 6854/2017 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação anônima.  Sala  de atendimento  ao cidadão.  Apresentação  de
diploma de conclusão do curso de Química à Secretaria de Educação do Espírito Santo para fins
do exercício do cargo de professor. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

229. Processo: 1.13.000.001674/2017-74 - Eletrônico Voto: 6998/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º- B, I, do Código Penal, por
empresa  que  teria  divulgado  medicamento  sem registro  na  ANVISA.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Inexistência de lesão a bem, interesse ou serviço da
união, de suas autarquias, fundações e empresas públicas. Caso não se enquadra na hipótese do
inciso  IV  do  art.  109  da  Constituição  Federal.  Inexistência  de  internacionalidade  da  conduta.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

230. Processo: 1.15.002.000370/2017-03 Voto: 7043/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) Manifestação ofertada perante a Sala
de Atendimento ao Cidadão. Pessoa não identificada relata que ao realizar pesquisas junto aos
órgãos de Segurança Pública Federal e Estadual, verificou que no registro de dados da SSP/CE
consta o seu RG como expedido naquele Estado, porém, nos dados da Polícia Federal o seu RG
foi  expedido pela SSP/BA.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª  CCR).
Boletim de ocorrência noticiando a possível  prática de estelionato contra determinada pessoa.
Fatos  narrados  retratam  uma  possível  irregularidade,  erro  ou  omissão  no  registro  civil.
Circunstâncias fáticas que denotam eventual prejuízo em detrimento de particular. Inexistência de
lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou suas entidades. Carência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

231. Processo: 1.17.000.001527/2017-55 - Eletrônico Voto: 6930/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
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REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o denunciante relata ter recebido mensagem de texto SMS em seu telefone
celular,  na  qual  o  remetente  se  identificou  como  representante  bancário  e  solicitou  o
preenchimento dos seus dados para recadastramento de cartão de segurança do banco. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas que denotam a
possível  ocorrência  de crime de estelionato.  Eventual  prejuízo em detrimento da boa-fé e  do
patrimônio de particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou
suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do MPE.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

232. Processo: 1.25.000.002853/2017-16 - Eletrônico Voto: 6912/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de posse irregular de arma de fogo (Lei
10.826/03, art. 12). Auditoria no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) constatou
que o Certificado de Registro (CR) da arma pertencente ao representado estava com o registro
vencido  e  este,  mesmo  após  comunicado,  não  providenciou  a  regularização  da  situação  do
armamento. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 " 2ª Câmara). O Estatuto do Desarmamento
não modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes previstos no Estatuto do
Desarmamento, que continua sendo da Justiça Estadual. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC
128.616/PR, DJe 18/03/2015; CC 132.061/PR, DJe 18/12/2014. Inexistência de ofensa a bens,
interesses  e  serviços  da União.  Ausência  de elementos capazes de justificar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

233. Processo: 1.26.000.001803/2017-76 - Eletrônico Voto: 6908/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando suposto esquema de pirâmide financeira. A empresa franqueadora divulga
falsamente franquia de baixo investimento e de retorno do investimento rápido, sendo que o real
intuito é o auferir lucro com as dívidas referentes às taxas de aquisição de franquia, já que os
franqueados,  após  o  prejuízo  com  a  atividade,  sempre  acabam pedindo  o  cancelamento  do
contrato para evitar o pagamento de royalties, o dá lugar a novos ingressos no esquema. 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
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declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

234. Processo: 1.26.000.001965/2017-12 - Eletrônico Voto: 6909/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação de  sindicato  de Pernambuco comunicando suposto crime de
apropriação  indébita  (CP,  art.  168),  em razão  da  ausência  de  recolhimento  de  contribuições
sindicais  descontadas  de  empregados  de  duas  empresas  abrangidas  por  sua  categoria
profissional. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Entendimento de que,
mesmo tendo natureza jurídico-tributária de contribuição parafiscal, o desvio ou não pagamento
da contribuição sindical compulsória não atrai a competência da Justiça Federal, nos termos da
Súmula  nº  222  do  STJ (Compete  à  Justiça  Comum processar  e  julgar  as  ações relativas  à
contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT). Inexistência de ofensa direta a bens, serviços
ou interesse da União ou suas entidades. Precedentes: STF, Tribunal Pleno " ACO 1953 AgR, Min.
Ricardo Lewandowski, DJ 19/02/2014; STJ, Terceira Seção " CC 136.611/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 23/09/2015, DJe 29/09/2015; AgRg no CC 132.766/SP, Rel. Min.
Laurita  Vaz,  julgado  em 13/08/2014,  DJe  25/08/2014.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a investigação. Eventual lesão
a particulares. Homologação do declínio de atribuições ao MPE.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

235. Processo: 1.26.002.000216/2017-40 Voto: 6945/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CARUARU-PE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Apuração de possível ilícito penal, em razão de acidente de trabalho com vítima
fatal,  durante labor prestado por empregado contratado por empregador particular.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Possível falta do dever de cuidado por
parte  do empregador que inobservou o embargo da obra pelo  auditor-fiscal  do trabalho para
trabalho em altura já é apurado pelo MPF em outro procedimento (NF n.º 1.26.002.000209-2017-
48). Remanesce eventual crime de homicídio culposo (CP, art. 121, § 3º), cuja competência para
processamento  e  julgamento  é  da  Justiça  Comum Estadual.  Ausência  de  qualquer  elemento
capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação  de  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

236. Processo: 1.29.002.000275/2017-14 - Eletrônico Voto: 6911/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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

237. Processo: 1.30.001.003336/2017-86 Voto: 6923/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato mediante a obtenção fraudulenta de empréstimo
consignado junto à instituições financeiras privadas em nome de beneficiário do INSS. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

238. Processo: 1.34.004.000956/2016-11 Voto: 6907/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINAS-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

239. Processo: 1.34.008.000351/2017-63 Voto: 6949/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PIRACICABA/AMERICA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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

240. Processo: 1.34.012.000460/2017-11 Voto: 6879/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTOS-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de maus-tratos contra criança e adolescente (CP, art. 136, §3º)
cometido entre  particulares.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado n°  32 -  2a CCR).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Precedente: CC 102.833/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho,  Terceira  Seção,  DJe 10/09/2009.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

241. Processo: 1.36.000.000710/2017-88 Voto: 7030/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática de crime contra a economia
popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a
CCR).  Fraude alusiva ao esquema de pirâmide financeira,  que se caracteriza por permuta de
dinheiro sem que qualquer produto ou serviço seja efetivamente entregue. Aplicação da súmula nº
498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que
afasta a competência da Justiça Federal,  e consequentemente, falece atribuição ao Ministério
Público Federal para a persecução penal. Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª
CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (v.g., Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-
53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014; Procedimento nº 1.20.002.000124/2014-31,
Voto nº 8032/2014, Sessão nº 611, 10/11/2014). Homologação do declínio de atribuições em favor
do Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

242. Processo: DPF/BG-00198/2015-INQ Voto: 7021/2017 Origem: GABPRM1-RGN - RAFAEL
GUIMARÃES NOGUEIRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de invasão de terras da União (art.  20 da Lei  nº  4.947/66).
Notícia  de  que  proprietária  rural  teria  invadido  terras  públicas,  nas  áreas  de  várzea  do  Rio
Araguaia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências, constatou-se
que a investigada teria cercado a área para protegê-la da ação dos animais vizinhos, acreditando
que a área não pertence à União, por ter direito de posse reconhecido judicialmente por meio de
liminares expedidas pela Justiça Estadual de São Félix do Araguaia/MT. Pela análise dos autos, é
possível  concluir  que não houve dolo  da investigada em invadir  terras pertencentes à União.
Divergência concernente em saber o real proprietário das terras em debate, matéria que já está
sendo discutida na esfera cível. Questão irrelevante para manutenção da investigação criminal.
Ausência de elementos mínimos necessários para justificar o prosseguimento da investigação
criminal. Homologação do arquivamento.

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

243. Processo: DPF-UDI-00424/2017-INQ Voto: 6885/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  dano  consistente  no
arrombamento de agência da Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). O suspeito forçou a porta de entrada que caiu no chão sem quebrar, sendo que o
autor, logo após, evadiu-se do local tomando rumo incerto. As imagens de circuito interno são de
baixa resolução e não permitiram a identificação do suspeito, bem como não houve testemunhas
do fato. Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa capaz de
esclarecê-la. Homologação do arquivamento.

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

244. Processo: 1.11.000.000619/2017-31 Voto: 6883/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  -  ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato relatando possível crime de violação de correspondência (Lei nº 6.538/78, art. 40).
Comunicante informou o extravio de dois relógios comprados pelo site de comércio eletrônico
Aliexpress  no  âmbito  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  "  ECT  ocorrido  em
28/03/2017. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se que não há nos
autos  elementos  capazes  de  confirmar  eventual  subtração  ou  violação  criminosas  da
correspondência, havendo apenas notícia do extravio, o qual pode ter como justificativa, inclusive
falha humana ou administrativa no fluxo postal. Corrobora esse entendimento o fato de que, pelo
código de rastreamento fornecido pelo representante, após constar do site da ECT como não
localizada em 31/03/2017, sua encomenda foi entregue no dia 31/05/2017. Ausência de indícios
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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

245. Processo: 1.12.000.000671/2017-51 Voto: 6900/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhista.
Em audiência,  verificou-se  que  a  testemunha  do  reclamante  teria  faltado  com a  verdade  ao
informar condições de higiene e saúde no trabalho precárias ensejadoras de indenização por
dano moral  ao reclamante.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de
potencialidade lesiva, uma vez que o Julgador desconsiderou completamente o depoimento como
meio  de  prova  válido,  haja  vista  as  incongruências  no  testemunho  emitido.  Declaração
juridicamente  irrelevante  para  o  deslinde  da  causa.  Precedentes  do  STJ:  AgRg  no  REsp
1121653/PR,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  11/10/2011.  Precedente  2ª  CCR:
1.29.000.003170/2016-48, Sessão nº 673, 06/03/2017, unânime; IPL 0006438-43.2016.4.01.3807,
Sessão  nº  675,  03/04/2017,  unânime.  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  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

246. Processo: 1.14.000.001678/2017-15 Voto: 7006/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).
Representação formulada por particular ao MPE da Bahia, acerca do não repasse dos valores das
contribuições  sociais  pela  Prefeitura  Municipal  de  Nazaré/BA.  Revisão  de  arquivamento  (LC
75/93, art. 62, inc. IV). De acordo com informações da Receita Federal, não há representações
fiscais para fins penais, nem ação fiscal sobre os fatos. Ausência de constituição definitiva do
crédito  tributário.  Delito  de natureza  material.  Aplicação  da Súmula  Vinculante  n.  24 do STF.
Inexistência de justa causa. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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247. Processo: 1.14.006.000148/2016-19 Voto: 7040/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PAULO AFONSO - BA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º, I). Remessa de informações da Justiça Estadual reportando que ex-gestor do município de
Cícero Dantas/BA, teria prestado informações falsas à Receita Federal do Brasil, repercutindo nos
tributos eventualmente devidos pelo contribuinte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Oficiada, a Receita Federal do Brasil informou que não há procedimento administrativo
fiscal.  Crime  material  que  só  se  consuma com  a  definitiva  constituição  do  crédito  tributário.
Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal na hipótese. Ausência de
divergências significativas entre os bens indicados pelo investigado à Receita Federal do Brasil
em suas recentes declarações de Imposto de Renda e os bens indicados à Justiça Eleitoral por
ocasião da candidatura do investigado ao último pleito, afastando a materialidade de eventual
delito de falso ideológico contra a Justiça EleitoraI. Inexistência de justa causa para a persecução
penal. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do CPP 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  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

248. Processo: 1.15.000.001476/2016-55 Voto: 7010/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação Fiscal para fins Penais noticiando possíveis
crimes contra  a  ordem tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  2º,  I),  em decorrência  de empresa ter
prestado informações falsas as autoridades fazendárias, objetivando suspender a exigibilidade do
crédito tributário PIS relativo ao período de apuração (junho/2013). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62-IV). Segundo informações da representação fiscal, os tributos iludidos totalizaram
R$ 9.315,37, descontados juros de mora e multa. 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  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

249. Processo: 1.20.000.001222/2017-58 Voto: 7046/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposta prática do crime de fraude à execução (CP, art.
179). O investigado valeu-se de procuração outorgada por seus pais, mesmo após o falecimento
desses, para alienar os imóveis que seriam objeto de constrição judicial. Na data em que efetuou
tal  alienação,  porém,  não  era  mais  mandatário,  pois  o  falecimento  é  causa  de  extinção  do
mandato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime de ação penal privada, que
necessita de iniciativa da vítima. O fato foi noticiado em 20/06/2014. Ocorrência da decadência do
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direito  de  queixa  do  ofendido.  O  MPF  não  possui  legitimidade  ad  causam.  Extinção  da
punibilidade (CP, art. 107, inciso IV). Homologação do arquivamento.

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

250. Processo: 1.21.000.001034/2017-92 Voto: 7009/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - MATO GROSSO DO
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Solicitação efetuada por meio da Secretaria Executiva do Conselho Estadual
Antidrogas " MS, em Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF, acerca de perdimento de bens
imóveis, na esfera penal, no Estado do Mato Grosso do Sul. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62-IV). Realizados contatos entre o MPF e o requerente via e-mail, foi informado que os
dados solicitados seriam dirigidos à Justiça Federal, apta a prestar as informações. Ausência de
comunicação de fato criminoso. Homologação do arquivamento

Deliberação: Em sessão realizada 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

251. Processo: 1.24.000.001196/2017-19 Voto: 6865/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Remessa de cópia de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra servidor
envolvido  em  esquema  de  fraude  na  concessão  de  centenas  de  benefícios  previdenciários.
Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Concessão de ordem (HC nº 5179-PB) para o trancamento de dezenas de
ações penais referentes ao mesmo PAD, tendo em vista que as fraudes perpetradas pelo servidor
foram consideradas todas como uma continuidade delitiva,  sendo adotada, inclusive,  a fração
máxima  de  exasperação  da  pena.  Ausência  de  interesse  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento. 

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

252. Processo: 1.25.008.000481/2017-13 - Eletrônico Voto: 6910/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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 empresa que não teria recolhido o Imposto de Renda
Retido na Fonte em alguns meses do ano de 2012. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62-IV). Segundo informações da representação fiscal, os tributos iludidos totalizaram R$ 7.117,46,
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
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arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

253. Processo: 1.25.016.000020/2017-33 Voto: 7007/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
APUCARANA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação Fiscal para fins Penais noticiando possíveis
crimes contra  a  ordem tributária  (Lei  nº  8.137/90),  por  empresas  que não teriam recolhido  o
Imposto de Renda Retido na Fonte em alguns meses entre os anos de 2011 e 2012. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Segundo informações da representação fiscal, os tributos
iludidos totalizaram R$ 6.098,63 e R$ 2.644,19,  incluídos juros de mora e  a multa  de ofício.
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  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

254. Processo: 1.29.000.001129/2017-18 Voto: 6914/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4º, inciso II). Arrombamento de
agência e subtração, em 17/12/2016, de um aparelho de TV. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oficiada, à CEF comunicou que não possui mais as imagens
do circuito  interno de segurança,  as quais  são apagadas após 30 dias.  Não houve resultado
favorável na perícia papiloscópica.  Ausência de testemunhas ou de qualquer vestígio material
tendente a identificar a autoria do crime. 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  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

255. Processo: 1.29.004.002341/2016-81 Voto: 7091/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BENTO GONCALVES-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível ocorrência do crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A) no curso de ação trabalhista. Verificou-se que o reclamante teria
laborado  na  empresa  reclamada  no  período  de  01/12/2011  a  03/02/2014,  sem  registro  pela
empregadora, com o intuito de ocultar o vínculo da Previdência Social, visando o não pagamento
de tributos e encargos sociais. Valor devido do tributo: R$ 2.615,39. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Consoante  entendimento  firmado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é
aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$
10.000,00,  em  decorrência  do  art.  20  da  Lei  nº  10.522/02.  Precedentes  do  STJ:  EREsp
1230325/RS,  Rel.  Min.  Gurgel  De  Faria,  Terceira  Seção,  DJe  05/05/2015;  AgRg  no  RHC
54.568/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/05/2015; HC 307.791/SP, Rel. Ministro
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Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJe  17/03/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Rel.  Min.  Maria
Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Homologação do arquivamento.

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

256. Processo: 1.32.000.000726/2017-30 Voto: 6863/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (art. 289 do CP). Recebimento de 01 (uma) cédula
de  R$ 50,00  como forma de  pagamento  em combustível  em posto  de  gasolina.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Visível falsificação grosseira. Súmula 73 do STJ: A
utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato,
da competência da Justiça Estadual. Precedentes do STJ: CC nº 135.301/PA, Rel. Min. Ericson
Maranho, Terceira Seção, DJe 15/04/2015; CC nº 115.620/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira
Seção,  DJe  28/03/2011;  CAt  nº  175/ES,  Rel(a).  Min  (a).  Laurita  Vaz,  Terceira  Seção,  DJe
24/10/2005.  O  caso  já  está  sob  investigação  Estadual,  sendo  desnecessário  o  declínio.
Homologação do Arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

257. Processo: 1.33.008.000078/2017-12 Voto: 6972/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DO  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  REITERAÇÃO  DA CONDUTA
DELITIVA.  EXCEPCIONAL  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
ARQUIVAMENTO.  1.  Notícia  de  Fato  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
descaminho, previsto nos artigos 334 do Código Penal, em razão da apreensão de mercadorias
de origem estrangeira na posse do investigado em 2016. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento por entender aplicável ao caso o princípio da insignificância, haja vista
que  valor  dos  tributos  não  recolhidos  (R$  1.169,53)  está  abaixo  do  valor  adotado  pela
jurisprudência como significativo para fins penais (R$ 20.000,00). 3. Em se tratando do crime de
descaminho, a irrisória lesão ao Fisco conduz à própria atipicidade material da conduta, uma vez
que a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa até que a soma dos débitos consolidados
nos últimos cinco anos seja superior a R$ 10.000,00 (20 da Lei nº 10.522/02), quando surge o
interesse na execução da dívida fiscal na esfera administrativa (§ 1º) e, em consequência, a justa
causa para a ação penal. 4. A simples existência de maus antecedentes penais, sem a devida e
criteriosa verificação da natureza desses atos pretéritos, não pode servir de barreira automática
para a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes: STF HC 123533, Tribunal Pleno,
DJe-030 18/02/2016; HC 101074, Segunda Turma, Dje 30/04/2010; STJ:  EREsp 1217514/RS,
Terceira  Seção,  DJe 16/12/2015.  5.  Na hipótese dos autos,  embora o  investigado tenha sido
autuado em 2014 por fato similar ao ora em análise, entendo que o valor dos tributos por ele
iludidos  na  presente  autuação é  ínfimo,  fato  que  autoriza,  excepcionalmente,  a  aplicação  do
princípio da insignificância. 6. Manutenção 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. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

258. Processo: 1.33.008.000345/2017-43 Voto: 6971/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
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ITAJAI/BRUSQUE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Processo Administrativo oriundo da ANP (Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), comunicando possível ocorrência de infração por
parte de empresa sediada no município de Itajaí/RS, que deixou de apresentar, no prazo previsto,
as notas fiscais relativas à comercialização de gás. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Infração  de  natureza  administrativa  prevista  no  art.  3º,  inc.  VI,  da  Lei  nº  9.847/99.
Cominação de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Atipicidade da conduta. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

259. Processo: 1.34.001.006283/2017-14 Voto: 6916/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Divulgação e/ou armazenamento de imagens de pornografia infanto-juvenil por
meio da internet (arts. 241-A e/ou artigo 241-B, do ECA " Lei n° 8.068/90). Representado postou
em sua página no Facebook um vídeo mostrando a prática de atos sexuais por duas crianças e
com o seguinte título:  "Meu Deus, esse mundo tá perdido".  Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Indivíduo publicou o vídeo em tom de protesto e denúncia contra as imagens
que retratavam duas crianças reproduzindo cenas de sexo no meio da rua,  tanto que postou
legenda contrária ao ato. Não foi encontrado em sua página qualquer outro material pornográfico
infantil. Não foi possível constatar, pela reunião dos elementos carreados aos autos, a intenção de
incentivar a prática do ato criminoso. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento.

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

260. Processo: 1.34.001.007629/2017-93 Voto: 7092/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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).  Diligências  realizadas  não  constaram  indícios  de
condições análogas a de trabalho escravo. 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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

261. Processo: 1.34.015.000332/2017-48 Voto: 7039/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330). Desobediência por
parte  de advogada por  inobservância  à  determinação judicial  que  determinava  o bloqueio  de
créditos porventura existentes em seu nome. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A
decisão de bloqueio proferida pelo Juízo não foram dirigidos à investigada, mas, diretamente à
instituição bancária,  que teve os valores levantados antes do cumprimento da ordem judicial.
Impossibilidade de imputação da prática de crime de desobediência à pessoa a quem a ordem
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não foi dirigida. Ausência de indícios da prática de crime. 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  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

262. Processo: 1.35.000.001266/2017-55 Voto: 6906/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Manifestação apresentada
perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Suposto uso irregular de registro profissional
de contabilidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Narrativa desprovida de
concatenamento lógico. Noticiante não localizado no endereço fornecido para apresentar provas
ou indícios do crime noticiado. Existência de diversas manifestações apresentadas pelo mesmo
noticiante, contendo relatos claramente dissociados da realidade. Inexistência de elementos de
prova do cometimento de infração penal.  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.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

263. Processo: 1.35.003.000025/2017-69 Voto: 7121/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE
PROPRIÁ-SE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art.
171, § 3°).  Representações sigilosas dando conta de recebimento indevido do seguro defeso.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Não  há  indícios  de  que  os  supostos
fraudadores do benefício citados pelos representantes tiveram acesso ao seguro defeso. Ausência
de  vínculo  de  emprego  e  de  patrimônio  incompatíveis  com  a  de  pescador.  Diligências  não
demonstram a ocorrência de fraude. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

264. Processo: 1.36.000.000180/2017-78 Voto: 6886/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato. Possível crime previsto no art. 334, § 1º, 'c', do CP, em razão da apreensão de
uma máquina eletrônica programáveis (caça-níqueis), antes do advento da Lei nº 13.008/2014.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta delituosa que data de 06/01/2005.
Pena máxima cominada ao delito de 4 (quatro) anos de reclusão (redação anterior àquela dada
pela Lei n. 13.008/2014). Prescrição da pretensão punitiva já que decorridos mais de 12 anos da
data dos fatos (art. 109, IV, CP). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  os  membros  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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265. Processo: 1.36.002.000207/2017-11 Voto: 6918/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GURUPI-TO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro  de  radiofrequência.  Lei  nº  9.472/97,  art.  183.  Estação  de  telecomunicações,  sem a
devida  autorização  de  uso  da  radiofrequência,  no  Município  de  Gurupi/TO.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de  aptidão  para  colocar  em  risco  a
segurança dos meios de telecomunicações, pois não existiam sistemas autorizados a operar em
frequências próximas a 944 MHz na cidade. Após fiscalização, a ANATEL deixou de promover a
interrupção cautelar do serviço e a apreensão dos equipamentos para não causar a interrupção
das  atividades  da  radioemissora,  recomendando  tão  somente  a  sua  regularização.  Evidente
interesse público em tolerar a conduta com o intuito de garantir à população, sobretudo a de baixa
renda, o acesso à programação de serviço de radiodifusão de sons e imagens. Irregularidades
administrativas.  Ausência  de  justa  causa  para  dar  prosseguimento  à  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

266. Processo: JF-RJ-2017.51.01.504483-8-PIMPCR Voto: 6964/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação, na qual a noticiante relata ter sido vítima de
violência física e emocional,  que determinado particular teria realizado em seu nome diversos
empréstimos fraudulentos e que teriam proposto ação de interdição contra sua pessoa. Aduziu,
ainda, ser vítima de perseguição por membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de particulares.
Inexistência  de lesão a bens,  serviços e  interesses da União,  suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

267. Processo: JF-BA-2008.33.00.005711-5-INQ Voto: 7063/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DA BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº
9.613/98), por particular que já recebeu 29 prêmios lotéricos, durante os anos de 2003 e 2006.
Promoção de arquivamento fundada na ausência de indícios de crime antecedente. A 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão, por ocasião da 633ª Sessão de Coordenação e Revisão, 18/12/2015,
deliberou, à unanimidade, pela não homologação do arquivamento, tendo em vista a possibilidade
de realização de oitiva dos familiares e outros envolvidos nos fatos. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  No decorrer  do apuratório,  procedeu-se à quebra de sigilo  fiscal  e
bancário do investigado e do sigilo telefônico, bem como foram requeridas informações à Receita
Federal sobre procedimentos fiscais envolvendo o investigado e as empresas das quais ele é
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sócio. Foram realizadas oitivas do investigado e funcionários da CEF. Inexistência de elementos
que apontem indícios de crimes antecedentes à suposta lavagem de dinheiro. Em atenção ao
determinado pela 2ªCCR, foram ouvidos os familiares e outros possíveis envolvidos nos fatos,
sendo que todos afirmaram que o representado é viciado em jogos. Em que pese a situação
inusitada, as diligências realizadas no curso do feito não lograram descortinar eventuais delitos
relacionados às premiações reportadas. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

268. Processo: JF/CE-0001272-07.2017.4.05.8100-
INQ

Voto: 6968/2017 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de contrabando de cigarros (CP, art.
334-A) e porte ilegal de armas e munições (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) após a realização de
busca e apreensão realizada na residência de particular. MPF: Promoção de declínio ao Ministério
Público Estadual em relação ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Promoção de
arquivamento em relação ao crime de contrabando (CP, art.  334-A), fundada na aplicação do
princípio  da  insignificância.  Discordância  do  magistrado  apenas  em  relação  ao  crime  de
contrabando, por entender inaplicável o referido princípio aos fatos. Aplicação do art. 28 do CPP.
Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de
investigações  criminais  referentes  a  condutas  que  se  adéquem  ao  contrabando  de  cigarros,
quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros,
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução
penal".  No  presente  caso,  foram apreendidos  apenas  8  (oito)  maços  de  cigarros  de  origem
estrangeira,  o  que,  excepcionalmente,  impõe  reconhecer  como  insignificante  a  conduta
investigada. Carência de informações sobre reiteração de conduta. Insistência no arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

269. Processo: DPF/SNM/PA-00104/2016-INQ Voto: 6933/2017 Origem:  GABPRM2-MDGC  -
MICHELE DIZ Y GIL CORBI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  POSSÍVEL  CRIME  DE
ESTELIONATO MAJORADO, NA MODALIDADE TENTADA (CP, ART. 171, §3º,  C/C ART. 14).
REVISÃO  (LC  N°  75/93,  ART.  62,  VII).  APLICAÇÃO  DO DISPOSTO NO ART.  70  DO  CPP.
CONFLITO  CONHECIDO  PARA DECLARAR  A ATRIBUIÇÃO  DA SUSCITANTE.  1.  Inquérito
Policial  instaurado  para  apurar  a  possível  prática  do  crime  de  estelionato  majorado,  na
modalidade  tentada  (CP,  art.  171,  §3º,  c/c  art.  14),  tendo  em  vista  a  suposta  tentativa  de
recebimento fraudulento de seguro-desemprego em nome de particular. 2. O particular teria sido
informado pelo Ministério do Trabalho e Emprego que outra pessoa tentou obter fraudulentamente
o benefício de seguro desemprego em seu nome, sendo que, segundo o ministério, tal pedido
teria  sido  realizado  através  de  computador  em  Santarém/PA,  pertencente  à  agente  pública
vinculada ao SINE/Santarém/PA. 3. A Procuradora da República oficiante no Pará promoveu o
declínio de atribuição para a Procuradoria da República no Goiás, por entender que, tratando-se o
caso de estelionato na modalidade tentada, a competência se fixa no local da prática do último ato
de  execução,  qual  seja,  a  inserção  do  requerimento  em nome  do  particular,  que,  conforme
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atestado pela companhia telefônica, foi realizada no Goiás. 4. O Procurador da República oficiante
no Goiás, ressaltando que os fatos ora apurados possuem estreita relação com o IPL 0102/2016,
que foi objeto de promoção de declínio ao Pará, adotou os termos da manifestação ministerial
lançada no referido IPL e requereu a devolução dos autos à PR/PA. 5. Com a devolução dos
autos, a Procuradora da República oficiante no Pará suscitou o presente conflito de atribuições. 6.
Cabe observar que o IPL citado pelo Procurador da República oficiante como semelhante ao
presente  apuratório  também apura  possível  ocorrência  de  tentativa  de  obtenção  indevida  de
vantagem ilícita relacionada ao seguro-desemprego envolvendo a mesma servidora da presente
investigação.  7.  Em  caso  análogo  ao  dos  autos,  também  envolvendo  o  uso  de  senha  de
funcionário público do MTE no estado do Acre a partir de acesso remoto em Goiás, esta 2ª CCR
houve por bem firmar a atribuição da Procuradoria da República no Acre para o prosseguimento
das investigações, uma vez que o funcionário possivelmente envolvido, tal como ocorre nos autos,
possuía centenas de benefícios fraudulentos cadastrados em sua senha. 8. O fato de o possível
acesso ter ocorrido no estado do Goiás não é suficiente para acolher a tese de que ali teria sido o
último ato de execução do possível partícipe na fraude, uma vez que para que o ato fosse capaz
de gerar  o dano pretendido (induzir  a administração a erro),  não bastava apenas o envio de
informações ou o acesso fraudulento ao sistema, mas sim a requisição oficial por meio da senha
da  servidora,  ou  seja,  ainda  que  o  acesso  tenha  partido  de  GO,  sem a  efetiva  autorização
concedida pela senha da servidora, o ato não estaria finalizado. Aplicação do art. 70 do CPP. 9.
Não há como desconsiderar de imediato a possível participação da funcionária pública nos fatos,
visto que não é crível a alegação de que esta não teria percebido o elevado número de benefícios
concedidos, por sua própria senha pessoal, mediante o uso de um outro computador, diferente do
seu.  10.  Adoto  o  entendimento  de  que  o  crime  de  estelionato,  seja  na  forma  tentada,  seja
modalidade consumada, ocorreu no Pará:"A uma, por ser o local que sofreu a modificação de
dados computacionais; a duas, por ser o lugar em que foi requerido o benefício indevido último ato
de execução, no caso de tentativa". 11. Vale ressaltar o fato de que há notícia de 1.491 benefícios
fraudados, podendo os acessos terem partido de mais de uma cidade, sendo certo apenas que
todos estavam direcionados ao estado do Pará, local em que requeridos os benefícios, com a
utilização da senha da funcionária do MTE, razão pela qual mostra-se razoável o prosseguimento
das investigações no Estado do Pará. 12. Atribuição da Suscitante.

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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

270. Processo: DPF/MOC-00051/2017-INQ Voto: 6959/2017 Origem:  SUBJUR/PRM-MG  -
SUBCOORDENADORIA JURIDICA
DA PRM/MONTES CLAROS

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 na cidade de Carbonita/MG, em 15/11/2015. CP, art. 157, § 2º, I, II e V. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33  "  2ª  CCR).  Constatou-se  dos  autos  que  foram
subtraídas as quantias de R$ 29,66 (vinte e nove reais e sessenta e seis centavos) pertencentes a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e R$ 11.168,31 (onze mil, cento e sessenta e oito
reais  e  trinta  e  um  centavos)  pertencentes  ao  Banco  Postal.  Danos  ao  serviço  postal  não
evidenciados. Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou
destruição  de  bens  cedidos  pela  franqueadora,  não  restando  configurado,  no  caso,  real  e
expressivo  prejuízo à empresa pública federal.  Precedentes do STJ (CC nº  145.800/TO,  DJe
25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-
INQ,  676ª  Sessão  de  Revisão,  24/4/2017,  unânime).  Carência  de  elementos  de  informação
capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

271. Processo: DPF/MOC-00196/2016-INQ Voto: 6961/2017 Origem:  SUBJUR/PRM-MG  -
SUBCOORDENADORIA JURIDICA
DA PRM/MONTES CLAROS

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 na cidade de Guaraciama/MG. CP, art. 157, § 2º, I, II e V. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Constatou-se dos autos que foram subtraídas as quantias
de R$ 116,59 (cento e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) pertencentes a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos e R$ 64.252,19 (sessenta e quatro mil duzentos e cinquenta e
dois reais e dezenove centavos) pertencentes ao Banco Postal.  Danos ao serviço postal  não
evidenciados. Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou
destruição  de  bens  cedidos  pela  franqueadora,  não  restando  configurado,  no  caso,  real  e
expressivo  prejuízo à empresa pública federal.  Precedentes do STJ (CC nº  145.800/TO,  DJe
25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-
INQ,  676ª  Sessão  de  Revisão,  24/4/2017,  unânime).  Carência  de  elementos  de  informação
capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

272. Processo: JF-CG-0800933-03.2017.4.05.8201-
INQ

Voto: 6880/2017 Origem: GABPRM3-BGP - BRUNO
GALVAO PAIVA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de furto (CP, art. 155) de trilhos de linha
ferroviária localizada em Juazeirinho/PB. Linha pertencente à empresa detentora de concessão
para exploração do serviço público. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Prejuízo restrito à particular. "Compete à Justiça estadual processar e julgar ação penal
instaurada em decorrência de furto de bens pertences à sociedade anônima concessionária de
serviço público, porquanto o ato não foi praticado "em detrimento de bens, serviços ou interesse
da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  (CR,  art.  109,  inc.  IV)"
Precedente STJ: CC 122.518/GO, Rel. Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do
TJ/SC), Terceira Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014. 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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

273. Processo: 1.04.005.000061/2017-89 - Eletrônico Voto: 7068/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Servidor
Público aposentado do Ministério da Saúde (Núcleo Estadual do Rio Grande do Sul) relatou a
ocorrência de descontos não autorizados no seu contracheque em favor de Associação Privada.
O  requerente  relatou  também  não  ter  recebido  qualquer  resposta  por  parte  do  Núcleo  do
Ministério da Saúde/RS quanto ao pedido de exclusão do referido desconto, mesmo após pedido
formal  realizado à Diretoria  do  Núcleo Estadual  do Ministério  da Saúde.  Revisão  de declínio
(Enunciado nº 32). Verifica-se que o delito em análise não foi praticado contra o servidor público
no  exercício  de  suas  funções.  Eventual  prejuízo  em  detrimento  do  patrimônio  particular  do
servidor.  Foi  determinada a  remessa  de  cópias  do presente  procedimento  para  o  Núcleo  de
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Controle da Administração " NCA na PR/RS para eventual análise de ilícito de natureza cível,
materializado pelo silêncio da Administração Pública (no caso, o Núcleo Estadual do Ministério da
Saúde " RS) ante a reiterada demanda do requerente e a cientificação de eventual ocorrência de
retenção indevida de remuneração do servidor. Inexistência de lesão a bens, serviços e interesses
da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

274. Processo: 1.14.000.002343/2017-14 Voto: 7002/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante comunica que em determinado aplicativo de mensagens surgiam anúncios oferecendo
documentos públicos sem o devido processo legal, tais como, carteia de motorista e diploma de
ensino superior. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Possível fraude
direcionada  a  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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

275. Processo: 1.16.000.002494/2017-06 Voto: 7066/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na
qual o representante relata que é assediado reiteradamente por mulheres em transporte coletivo
do Distrito Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência
de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

276. Processo: 1.17.000.001172/2017-02 Voto: 6941/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  comercialização  de  medicamento  sem  devido  registro  da  Agência
Nacional  de  Vigilância  Sanitária  -  ANVISA,  dentre  outras  irregularidades  praticadas  contra  o
consumidor. Código de Defesa do Consumidor (arts. 66, 67 e 68 da Lei 8.078/1999) e art. 273,
§1º- B,  I,  do CP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR).  Eventual
caracterização de crime contra a saúde pública, de competência da Justiça Estadual. Condutas
que não se revestem de caráter transnacional. Inexistência de elementos que denotem ofensa a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal para
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

277. Processo: 1.18.002.000282/2017-91 - Eletrônico Voto: 7042/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
LUZIANIA/FORMOSA-G

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  A noticiante
informou que sua filha adolescente teria sido vítima de crime sexual, cujo suposto autor seria o
motorista do transporte escolar.  Possível  crime de estupro (CP, art.  213). Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32).  Pela  análise  dos  autos,  verifica-se  que  inexiste  elementos  que  denotem
prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

278. Processo: 1.18.003.000097/2017-97 Voto: 7013/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
RIO VERDE/JATAI-GO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  fraude  na  aplicação  de  vestibular  para  o  curso  de  medicina  em
faculdade  privada.  Ofício  encaminhado  pelo  Sindicato  das  Entidades  Mantenedoras  de
Estabelecimentos de Educação Superior de Estado de Goiás " SEMESG noticiando esquema de
venda de vagas em instituição de ensino privada noticiada nos jornais e investigada pela polícia
civil. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

279. Processo: 1.22.003.000169/2017-73 Voto: 6890/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  feita  junto  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  o
representante relata suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171), devido ao fato de que
correspondente bancário estaria oferecendo empréstimos por meios fraudulentos, sem consulta
aos órgãos de proteção de crédito, exigindo quantia em dinheiro das vítimas. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32).  Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de particulares. Inexistência de
lesão a bens, serviços e interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

280. Processo: 1.22.023.000188/2017-61 Voto: 6882/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
TEÓFILO OTONI-MG
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (art. 171, §3º CP). Indícios de fraude na
obtenção  de  indenização  do  seguro  obrigatório  DPVAT.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Prejuízo suportado pelas sociedades seguradoras conveniadas
responsáveis pelo pagamento e pelos segurados. Carência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente 2ª
CCR: Processo n°1.22.023.000018/2017-87, Voto n° 3554/2017, Sessão n° 677 de 15/05/2017.
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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

281. Processo: 1.25.002.000647/2017-43 Voto: 7001/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CASCAVEL/TOLEDO-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (art. 289, § 1º do CP). Apreensão de 23 notas no
valor nominal de R$ 10,00. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Visível falsificação
grosseira. Súmula 73 do STJ: A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura,
em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual. Precedentes do STJ: CC nº
135.301/PA, Rel. Min. Ericson Maranho, Terceira Seção, DJe 15/04/2015; CC nº 115.620/PA, Rel.
Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 28/03/2011; CAt nº 175/ES, Rel(a). Min (a). Laurita Vaz,
Terceira Seção, DJe 24/10/2005. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

282. Processo: 1.28.000.001335/2017-65 Voto: 6889/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  estelionato  (CP,  art.  171).  Descontos  sobre  proventos  da
aposentadoria  de  servidor  público  federal,  referente  a  contribuição  associativa,  sem  sua
autorização. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo
em detrimento da boa-fé de particulares. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e
específico da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Inexistência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

283. Processo: 1.29.004.000292/2017-23 Voto: 7003/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Termo de Comparecimento, no qual o noticiante informa que
docente de faculdade particular estaria se utilizando de termos homofóbicos, machistas e racistas
em  suas  aulas.  Possível  crime  contra  a  honra  (CP,  art.  140,  §3º).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos restritos ao ambiente educacional. Ausência de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades
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(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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

284. Processo: 1.30.001.002866/2017-15 Voto: 7005/2017 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 do relato de que pessoa desconhecida teria enviado diversas
mensagens para os vários e-mails institucionais de funcionários, diretores e presidente do INB -
Indústrias  Nucleares  do  Brasil  com conteúdo  difamatório.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº  32 "  2ª  CCR).  Empresa  estatal  de economia mista  vinculada ao Ministério  da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou
interesse da União. Inteligência do Enunciado 42 da Súmula do STJ: "Compete à Justiça Comum
Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os
crimes  praticados  em seu  detrimento".  Homologação do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

285. Processo: 1.30.009.000219/2017-91 Voto: 6897/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S
PEDRO DA ALDEIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão
noticiando suposta prática de "pirâmide financeira" ocorrido no município Cabo Frio/RJ. 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. Operação onde a remuneração de
clientes antigos é feita com o dinheiro dos novos clientes e não com o rendimento de serviços ou
produtos. Aplicação da súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema
Financeiro Nacional. Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais se
entendeu  pela  atribuição  do  MPF  (v.g.,  Procedimento  nº  1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº
2036/2014,  Sessão  nº  594,  20/03/2014;  Procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº
8032/2014, Sessão nº 611, 10/11/2014).  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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

286. Processo: 1.34.004.000674/2017-97 Voto: 6951/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
CAMPINAS-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Relato  de  que  empresa  estaria  comercializando  sementes  gramíneas  em
desacordo com a legislação vigente, induzindo o consumidor a erro. Crime contra as relações de
consumo (art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/90). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da
2a CCR). O fato de o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento " MAPA acompanhar a
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execução do Sistema Nacional de Sementes e Mudas não têm o condão, por si só, de atrair a
competência  da  Justiça  Federal  para  o  processo  e  julgamento  do  delito  em  apuração.  A
competência  da Justiça Federal  nesse caso somente seria  justificável  se o  crime atingisse  a
própria  atividade fiscalizatória  de órgão da União.  No caso,  como evidenciado pelo  MAPA,  o
comportamento  adotado  pela  empresa  atinge  diretamente  os  consumidores,  que  compram
irregulares.  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público
Federal. Homologação de declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Outras deliberações(Declínio)

287. Processo: 1.29.000.002453/2017-53 Voto: 6881/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  1)  Possível  prática  do  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330)  praticado  por
empresa,  em  razão  do  descumprimento  de  ordem  judicial  que  determinou  interdição  de
maquinário de indústria. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Consta dos autos
que o juízo fixou multa pelo descumprimento. Aplicação do princípio da subsidiariedade do direito
penal. Aplicação do Enunciado nº 61. Além disso, restou determinada a apreensão do maquinário.
Aplicação de sanção extrapenal suficiente para a prevenção e repressão do ilícito. Carência de
justa causa para justificar o prosseguimento ao feito. Homologação do arquivamento. 2) Possível
descumprimento das normas de saúde e higiene do trabalho (art. 19, §2º, da Lei 8.213/19911 ou
CP,  art.  132).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32,  2ªCCR).  Relato  de  que  trabalhadores
estariam expostos a risco à saúde e integridade física no trabalho. Contravenção penal (art. 19,
§2º, da Lei 8.213/1991). Súmula 38 do STJ: "Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da
Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades". Ainda que se entenda pela prática do
crime previso no art. 132 do CP, a competência para análise e julgamento do feito também será da
Justiça Estadual. Hipótese na qual não se verifica existência de lesão direta a bens, serviços e
interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução. Homologação do declínio
em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 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 Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Homologação de Arquivamento

288. Processo: DPF/AM-00737/2016-INQ Voto: 7069/2017 Origem:  GABPR10-FPL  -  FILIPE
PESSOA DE LUCENA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falsificação de documento público e uso de documento falso
(CP, art. 297 c/c 304). Relato de que proprietários de embarcação teriam apresentado Título de
Inscrição  de  Embarcação  (TIE)  ideologicamente  falso  perante  Capitania  Fluvial  da  Amazônia
Ocidental. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Em sede policial,
constatou-se que os investigados, ao adquirirem a embarcação, contrataram despachante para
adquirir o TIE, em razão da burocracia estatal.  Alegara, ainda, desconhecerem a falsidade do
documento. Verifica-se que a falsidade do documento é de difícil percepção por quem não tem
prática  em  seu  manuseio,  tanto  que,  para  atestar  a  falsidade  durante  análise  pericial,  foi
necessária a realização de consulta em sistema próprio. A autoridade policial informou que essa
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prática era comum na região, tendo o esquema sido alvo de investigação policial. Carência de
indícios de que os investigados tenham agido com má-fé.  As informações prestadas sobre o
despachante não foram aptas a apresentar elementos que pudessem identificá-lo. Inexistência 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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

289. Processo: DPF/MBA/PA-00103/2015-INQ Voto: 6874/2017 Origem:  GABPRM1-MLLLC  -
MANOELA LOPES LAMENHA LINS
CAVALCANTE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  estelionato  contra  o  INSS (CP,  art.  171,  §  3º).  Possível
recebimento indevido do benefício de aposentadoria por idade rural.  Consta dos autos que a
beneficiária,  mesmo  recebendo  aposentadoria  por  idade  rural,  teria  ingressado  com  ação
previdenciária pleiteando auxílio-doença. Em audiência teria informado que não exercia atividade
rural desde o ano de 2000, ao passo que o benefício de aposentadoria por idade rural teria sido
concedido em 2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ouvida, a investigada
esclareceu que deixou de trabalhar no ano de 2000 em razão de sua enfermidade, sem, contudo,
interromper  definitivamente  sua  atividade  rural.  Relatou,  ainda,  ter  exercido  a  atividade  de
agricultura até o recebimento da aposentadoria,  mesmo com dificuldade. Carência de indícios
concretos que indiquem que a investigada não exercia, de fato, a atividade rurícula. Inexistência
de elementos que apontem para a existência de meios fraudulentos para obtenção de benefício.
Falta de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

290. Processo: DPF-UDI-00094/2017-INQ Voto: 6891/2017 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de furto (CP, 155, §4º) mediante explosão de caixa
eletrônico da Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). As
diligências realizadas no sentido de identificar  os autores restaram infrutíferas.  Os criminosos
estavam encapuzados,  fato  que dificultou  a  identificação a partir  das imagens de segurança.
Constatou-se que o veículo utilizado para fuga havia sido roubado dias antes do crime. O material
biológico coletado no local do crime foi inserido no banco de dados da polícia. Inexistência de
indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual. Homologação do arquivamento.

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

291. Processo: JF/BG-0000562-34.2016.4.01.3605-
INQ

Voto: 7070/2017 Origem: GABPRM1-RGN - RAFAEL
GUIMARÃES NOGUEIRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de roubo, na modalidade tentada, em face dos
Correios -  EBCT (CP,  art.  157,  §4º,  I,  II  e V c/c 14).  Relato  de que dois indivíduos armados
adentraram agência dos correios rendendo funcionários e subtraindo alta quantia em dinheiro.
Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. Foram colhidas impressões digitais
no  local,  contudo,  após  perícia  papiloscópica,  não  se  obteve  resultado  positivo  quando
comparadas às digitais de criminosos presos pela prática do mesmo crime na região. No curso
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das investigações foi  apresentada denúncia  anônima de possível  suspeito  preso por  roubo à
agência  dos  correios,  mas  as  testemunhas  não  o  reconheceram  e  também  não  houve
reconhecimento facial no cruzamento com imagens do banco de dados. Não se obteve sucesso
em identificar o assaltante que utilizou o celular no momento do crime através da quebra de sigilo
telefônico. Carência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar
o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

292. Processo: 1.14.008.000193/2014-91 Voto: 6896/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia integral dos autos de processo judicial, encaminhada
pela Vara Federal de Jequié/BA, noticiando a prática do crime de desobediência (art. 330 do CP)
por parte do, à época, Secretário de Saúde do Estado da Bahia, que teria deixado de atender às
ordens daquele Juízo Federal, de fornecimento de medicamento. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Tendo  em  vista  que  o  representado  ocupa,  atualmente,  o  cargo  de
Deputado Federal, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República. Após análise, o
PGR  arquivou  os  autos,  por  entender  que  não  há  indícios  de  que  o  representado  tenha
determinado o descumprimento da ordem judicial, ou mesmo dela tivesse ciência. Retorno dos
autos. Quanto a análise de outros envolvidos, verifica-se a ausência de indícios da participação
dolosa  de  outros  servidores  no  descumprimento  das  ordens  judiciais.  O  diretor  da  Direção
Regional de Saúde do município esclareceu que a diretoria não tem competência, governabilidade
nem recursos  para  aquisição  de  medicamentos.  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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

293. Processo: 1.16.000.002447/2017-54 Voto: 6870/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,
noticiando possível crime de injúria (CP, art. 140), praticado por usuária de rede social. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Crime cuja ação penal somente se procede mediante
queixa (CP, art. 145). Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e,
consequentemente,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

294. Processo: 1.17.000.001494/2017-43 - Eletrônico Voto: 7077/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  ESPIRITO
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º).
Informação de que sindicato estaria fornecendo declarações falsas que atestavam o exercício de
atividades rurais, visando à obtenção de benefícios previdenciários. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). A Promotoria de Justiça Geral de Itarana/ES, encaminhou representação
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anônima,  contendo nomes de  seis  pessoas que  supostamente  teriam sido  favorecidas  pelas
referidas  declarações  falsas.  Diligências.  Verifica-se  que  dos  seis  nomes  fornecidos,  três  se
referem a pessoas cujos benefícios foram concedidos judicialmente,  tendo sido apresentadas
provas  quanto  ao  cumprimento  dos  requisitos  legais.  Quanto  aos  beneficiários  cujas
aposentadorias  foram  concedidas  administrativamente,  as  entrevistas  locais  não  indicaram
indícios  de  fraudes  nas  concessões  dos  referidos  benefícios.  Inexistência  de  indícios  de
irregularidades. 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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

295. Processo: 1.20.004.000266/2017-21 - Eletrônico Voto: 7049/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
BARRA DO GARÇAS-MT

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática do
crime previsto no art.  241-A do ECA. Representante relata que teria recebido vídeo contendo
pornografia infantil via "whats app", que teria sido repassado por mãe de aluno, motivada por um
áudio que pedia o compartilhamento para encontrar o abusador da criança, ressaltando que, ao
analisar as imagens, a suposta conduta teria ocorrido na Europa. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art.  62, IV). Foi designada a oitiva da representante a fim de que fossem esclarecidos
alguns pontos. Verificou-se que a representante não tem ideia sobre a identificação do autor do
crime, nem mesmo da localidade em que o delito foi praticado, afirmando suspeitar que a conduta
teria  ocorrido no estrangeiro,  haja vista a banheira  constante  da gravação. Trata-se de vídeo
encaminhado  pelo  aplicativo  "whatsApp",  não  sendo  possível  a  obtenção  de  endereços
eletrônicos que possibilitariam a identificação de suspeitos da prática do crime. A representante
não forneceu dados suficientes que permitissem a identificação exata do investigado. Escassez
de indícios mínimos de materialidade e de autoria delitiva. Ausência de diligências capazes de
modificar  o  panorama probatório  atual.  Falta  de justa  causa  para o  prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

296. Processo: 1.22.003.000134/2017-34 Voto: 7014/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168)
supostamente praticado em desfavor da União. Informação de que a investigada, após ingressar
com ação em face da União pleiteando fornecimento de medicamento, recebeu quantia superior
ao pleito.  Instada a apresentar notas fiscais,  alegou ter utilizado integralmente o valor  para a
compra dos medicamentos, mas que não teria como comprovar, pois sua bolsa teria sido furtada e
nela continha todos os recibos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Intimada,
a  investigada  apresentou  o  boletim  de  ocorrência  registrado  na  ocasião  do  furto.  Apesar  da
ausência de notas fiscais, a investigada demostrou através de relatórios médicos a necessidade
do medicamento  para dar  continuidade ao  tratamento.  No caso,  inexistem os elementos  que
apontem a configuração  do delito,  quais  sejam,  ofensividade da conduta  e  a  vontade  livre  e
consciente de apropriar-se de coisa alheia. 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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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297. Processo: 1.23.000.001223/2017-91 Voto: 6884/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Obtenção de benefício previdenciário mediante apresentação de documentos com fortes indícios
de  falsidade.  Saques  indevidos  realizados  de  agosto/2009  a  novembro/2011.  Possível
envolvimento de servidores da autarquia na concessão irregular de beneficio previdenciário. Fato
que restou evidenciado durante as investigações procedidas no bojo da Operação Hidra de Lerna.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após realizadas diligências, não se logrou
êxito na localização da suposta beneficiária tendo em vista a possibilidade de toda documentação
apresentada ser falsa. Conforme o INSS, resta impossibilitada a identificação do servidor que
concedeu o benefício, uma vez que o procedimento não foi realizado por agendamento eletrônico.
Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação dos verdadeiros autores dos
saques e de linha plausível de investigação a justificar diligências. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

298. Processo: 1.23.000.002122/2017-37 Voto: 6876/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), tendo
em vista a notícia de saques irregulares de parcelas do seguro-desemprego de titularidade de
diversos beneficiários realizados por meio de documentação falsa pelo período de 2013 à 2014 no
autoatendimento da Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). As diligências realizadas não lograram êxito em reunir indícios mínimos que comprovem a
autoria  delitiva.  Não  foi  possível  ter  acesso  às  imagens  de  segurança  da  agência  da  CEF,
considerando que somente ficam armazenadas por até 60 dias. O órgão responsável, a fim de
identificar  de  onde  partiram  as  inserções  dos  requerimentos,  comunicou  a  inviabilidade  de
obtenção  de  qualquer  informação  de  dados  anteriores  à  31/01/2014.  Carência  de  indícios
mínimos  de  autoria  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

299. Processo: 1.23.000.002305/2017-52 Voto: 7012/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação realizada pelo juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Pará, informando que o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará "
IFPA,  após  intimado,  teria  descumprido  ordem  judicial  em sede  de  mandado  de  segurança.
Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330). Promoção de arquivamento fundada na
atipicidade da conduta, uma vez que agente público somente comete crime de desobediência
quando age como particular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O funcionário
público pode ser responsabilizado pelo crime de desobediência, desde que a ordem tenha sido
dirigida diretamente à autoridade do ente público responsável por seu atendimento e que não
tenha sido dada por seu superior hierárquico, caso em que apenas seria aplicável sanção de
natureza administrativa. Precedente do STJ: REsp 1173226/RO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta
Turma, DJe 04/04/2011. Para a configuração do crime de desobediência não basta apenas o
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descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda
os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de natureza civil,  processual civil  ou
administrativa, e 2) advertir o destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza
crime. Enunciado nº 61 da 2ª CCR. Verifica-se, no caso, a aplicação de multa pelo juízo, em razão
do  descumprimento  da  ordem.  A 2ª  CCR  deixa  de  acolher  os  fundamentos  invocados  pelo
Procurador da República oficiante para aplicar o Enunciado nº 61 deste Colegiado. Homologação
Do Arquivamento.

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

300. Processo: 1.23.005.000042/2015-35 Voto: 6997/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática de crimes contra a ordem tributária (Lei n°
8.137/90)  e  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A),  por  empresas
investigadas em ação penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos
que os créditos são referentes aos anos de 1998 e 1999. Lançamento dos créditos ocorrido em
11/12/2003. A pena máxima prevista tanto no art. 1º, Lei 8.137/90 quanto no art. 337-A, CP é de
05  anos.  Conforme  art.  109,  III,  do  CP,  a  prescrição  ocorre  em  12  anos.  Lapso  temporal
transcorrido, sem que tenha havido qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição.
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

301. Processo: 1.25.003.004395/2015-50 Voto: 7029/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
FOZ DO IGUACU-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  as  circunstâncias  das  mortes  de
JOSÉ  SOARES  DOS  SANTOS,  SILVANO  SOARES  DOS  SANTOS,  EDUARDO  GONZALO
ESCABOSA E LILIANA INÊS GOLDENBERG durante a ditadura militar (Comissão Nacional da
Verdade,  Relatório,  Volume III,  Mortos e Desaparecidos Políticos,  páginas 457,  1899,  1964 e
1968, respectivamente). Justiça de Transição " Memória e Verdade. Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). As diligências investigativas resultaram no lamentável quadro de ausência
de provas acerca da possível autoria, sobretudo em razão do grande lapso de tempo transcorrido
desde a data dos fatos. Constatação do falecimento dos suspeitos eventualmente identificados.
Carência  de  elementos  que  possam  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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

302. Processo: 1.26.005.000241/2017-01 Voto: 6954/2017 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.  Suposto  crime  de  dano  qualificado  (CP,  art.  163,  III)  em  detrimento  da
Universidade Acadêmica de Garanhuns " UAG. Detonação de bomba caseira em banheiros da
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universidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Impossibilidade de sucesso em
eventual  investigação.  Inexistência de testemunhas ou de imagens de segurança. Não houve
realização de perícia no local. Carência de indícios mínimos de autoria. Falta de justa causa para
justificar 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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

303. Processo: 1.26.006.000050/2017-21 Voto: 6899/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GOIANA-PE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão
noticiando possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Relato de
que  beneficiária  teria  conseguido  benefício  mediante  apresentação  de  documentação  falsa.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Instado a se manifestar, o INSS apresentou
diversos documentos e concluiu pela regularidade na concessão do benefício. Inexistência de
indícios  de  irregularidade.  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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

304. Processo: 1.27.000.001485/2017-14 Voto: 6887/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada pelo superintendente do INCRA no Piauí perante a
Policia Federal, noticiando invasão realizada por movimento social no prédio da referida autarquia.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Consta nos autos que a invasão perdurou
somente por algumas horas, tendo acabado após negociação com superintendente da autarquia.
Não foram constatados indícios de vandalismo ou qualquer dano ao patrimônio público. Não foi
possível  obter  qualquer  informação  que  pudesse  ensejar  o  início  de  investigação.  Ausentes
indícios  da  prática  de  crime.  Falta  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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

305. Processo: 1.27.000.001875/2017-86 Voto: 6902/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de furto na modalidade tentada (CP, art. 155 c/c art. 14, II) e
dano qualificado (CP, art. 163, III) em detrimento de agência da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos- EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.  62-IV). Diligências.  Sistema de
gravação  da  agência  estava  com  defeito.  Inexistência  de  testemunhas.  Impossibilidade  de
identificação dos criminosos. Carência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do art. 18 do CPP.

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

108/113



ATA DA 688ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                         PGR-00356494/2017

306. Processo: 1.29.000.001132/2017-31 Voto: 7000/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhista.
Em audiência,  verificou-se  que  a  testemunha  do  reclamante  teria  faltado  com a  verdade  ao
demonstrar  não  ter  conhecimento  sobre  questões  administrativas  e  gerenciais  em função do
cargo que exercia na empresa, tendo direcionado suas respostas no sentido de favorecer o autor.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de potencialidade lesiva, uma vez
que o Julgador desconsiderou completamente o depoimento como meio de prova válido,  haja
vista a inconsistência do testemunho emitido. Declaração juridicamente irrelevante para o deslinde
da causa. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1121653/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe  11/10/2011.  Precedente  2ª  CCR:  1.29.000.003170/2016-48,  Sessão  nº  673,  06/03/2017,
unânime; IPL 0006438-43.2016.4.01.3807, Sessão nº 675, 03/04/2017, unânime. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

307. Processo: 1.29.000.002417/2017-90 Voto: 6875/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -  RIO  GRANDE  DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhista.
Em audiência,  verificou-se  que  a  testemunha  do  reclamante  teria  faltado  com a  verdade  ao
informar as situações de substituição e do cumprimento da jornada de trabalho realizadas pelo
reclamante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de potencialidade lesiva,
uma vez que o Julgador desconsiderou completamente o depoimento como meio de prova válido,
haja vista a inconsistência do testemunho emitido. Declaração juridicamente irrelevante para o
deslinde da causa.  Precedentes do STJ:  AgRg no REsp 1121653/PR,  Rel.  Min.  Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Precedente 2ª CCR: 1.29.000.003170/2016-48, Sessão nº 673,
06/03/2017,  unânime;  IPL 0006438-43.2016.4.01.3807,  Sessão  nº  675,  03/04/2017,  unânime.
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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

308. Processo: 1.29.010.000111/2017-80 Voto: 7041/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTO ANGELO-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  comunicação  realizada  pela  Procuradoria  Federal
Especializada  do  INSS,  noticiando  possível  tentativa  de  fraude  ao  INSS.  Segundo  consta,
particular  requereu o benefício  de aposentadoria  por  idade rural,  o  qual,  após  análise  restou
indeferido pela autarquia. Após relatos prestados pelos vizinhos do representado, o INSS concluiu
pela tentativa de fraude. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se que
houve  o  ajuizamento  de  ação  previdenciária  pleiteando  o  direito  à  concessão  do  referido
benefício. Atualmente, o processo encontra-se concluso para sentença. Em razão da ausência de
indícios concretos sobre a tentativa de estelionato, visto que a questão será debatida em ação
judicial, restam esgotadas as providências a serem tomadas neste procedimento. Instauração de
procedimento de acompanhamento da ação previdenciária. 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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

309. Processo: 1.31.000.001073/2017-43 - Eletrônico Voto: 7026/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  ocorrência do crime de furto  (CP,  art.  155)  de um pneu de veículo
pertencente ao IBAMA. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,  art.  62-IV).  Verificou-se que a
câmera de vigilância do local não se encontrava funcionando na ocasião do fato. Ausência de
testemunhas, suspeitos ou vestígios capazes de motivar realização de diligências. Carência de
indícios mínimos de autoria delitiva. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no
art. 18 do CPP.

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

310. Processo: 1.32.000.000604/2017-43 Voto: 6869/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de dano qualificado (CP, art. 163, III) em detrimento da Empresa
Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  "  EBCT.  Informação de  que  veículo  não identificado  teria
colidido com motocicleta de propriedade dos correios, em 09/11/2015. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informação  de  que,  após  a  batida,  o  veículo  evadiu-se  do  local.
Inexistência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

311. Processo: 1.32.000.000630/2017-71 Voto: 6952/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Relata a representante
que pessoa estaria oferecendo compra facilitada de casas do programa habitacional Minha Casa
Minha Vida, mediante cobrança de taxas. Após o pagamento da taxa, era emitido recibo em que
constava  logotipos  do  programa  MCMV,  da  CAIXA  e  do  Governo  Federal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O fato de terem sido utilizados logotipos em nome da CEF
ou Governo Federal, não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, na medida em que,
para tanto, figura-se indispensável que a conduta tenha ofendido diretamente bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, o que não ocorreu no
caso. Eventual prejuízo em detrimento de patrimônio de particulares. Carência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Desnecessário o declínio de atribuição, uma vez que o caso já foi encaminhado para a autoridade
policial competente. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

312. Processo: 1.33.008.000057/2017-99 Voto: 7117/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação Fiscal para Fins Penais oriunda da Delegacia da Receita Federal
em Blumenau/SC, noticiando a possível prática do crime de descaminho (CP, 334, caput, III e IV).
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Constata-se  dos  autos  que  o  valor
estimado  dos  tributos  devidos  somou  a  quantia  de  R$  3.800,30.  Em  consulta  ao  sistema
COMPROT  -  Mistério  da  Fazenda,  consta  apenas  uma  reiteração  no  nome  da  investigada,
ocorrida há mais de cinco anos. Fato que, por si só, não é apto a demonstrar a habitualidade da
conduta. A simples existência de maus antecedentes penais, sem a devida e criteriosa verificação
da natureza desses atos pretéritos, não pode servir de barreira automática para a aplicação do
princípio da insignificância. Precedentes: STF HC 123533, Tribunal Pleno, DJe-030 18/02/2016;
HC 101074,  Segunda Turma,  Dje 30/04/2010; STJ:  EREsp 1217514/RS, Terceira  Seção,  DJe
16/12/2015. Aplicação excepcional do princípio da insignificância. Homologação do arquivamento.

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

313. Processo: 1.33.008.000250/2017-20 Voto: 6999/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de furto  (CP,  art.  155,  §4º,  I)  praticado em agência  do INSS
localizada em Tijucas/SC. Relato de que a agência foi arrombada em horário fora do expediente e
subtraíram uma televisão pertencente a autarquia e alguns objetos de particulares. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As diligências empreendidas não foram capazes de indicar
o  autor  do  furto.  Consta  informação  de  que  a  agência  não  possui  câmeras  de  segurança,
tampouco vigilantes fixos fora  do horário  de expediente.  Inexistência  de testemunhas.  Foram
encontrados dois fragmentos de impressões digitais, contudo, nenhuma delas foi compatível com
possíveis suspeitos. Carência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria e
de  linha  plausível  de  investigação  a  justificar  diligências.  Falta  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

314. Processo: 1.33.008.000281/2017-81 Voto: 7148/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
ITAJAI/BRUSQUE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação Fiscal para Fins Penais oriunda da Delegacia da Receita Federal
em Blumenau/SC, noticiando a possível prática do crime de descaminho (CP, 334, caput, III e IV).
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Constata-se  dos  autos  que  o  valor
estimado dos tributos devidos somou a quantia de R$ 981,07. Em consulta ao sistema COMPROT
- Mistério da Fazenda, consta apenas uma reiteração no nome do investigado, ocorrida há mais
de cinco anos. Fato que, por si só, não é apto a demonstrar a habitualidade da conduta. A simples
existência  de  maus  antecedentes  penais,  sem  a  devida  e  criteriosa  verificação  da  natureza
desses atos pretéritos, não pode servir de barreira automática para a aplicação do princípio da
insignificância. Precedentes: STF HC 123533, Tribunal Pleno, DJe-030 18/02/2016; HC 101074,
Segunda Turma,  Dje  30/04/2010;  STJ:  EREsp 1217514/RS,  Terceira  Seção,  DJe  16/12/2015.
Aplicação excepcional do princípio da insignificância. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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315. Processo: 1.34.012.000047/2017-57 Voto: 7047/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
SANTOS-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  tráfico  internacional  de
drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), tendo em vista a apreensão de 445,7 kg de cocaína ocultos no
interior de contêiner transportado por navio, oriundo de Santos/SP e com destino ao porto de
Jeddah/Arábia Saudita. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Considerando a
gravidade  do  fato,  o  Procurador  da  República  oficiante  requisitou  a  instauração  de  inquérito
policial para apurar a autoria delitiva dos agentes que atuaram em território brasileiro. Ausência de
providências  a  serem  tomadas  neste  procedimento.  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 Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

316. Processo: 1.36.002.000182/2017-47 Voto: 6903/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  NO  MUNICIPIO  DE
GURUPI-TO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento do Cidadão, relatando
possível prática do crime de redução à condição análoga a de escravo. CP, art. 149. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em diligência no local, a Superintendência Regional do
Trabalho  no  Tocantins  concluiu  pela  ausência  de  práticas  que  caracterizassem situações  de
trabalho análogo ao de escravo. A CTPS de todos os trabalhadores foram assinadas com data
retroativa à efetiva admissão perante a autoridade trabalhista e os encargos fundiários foram
recolhidos  na  forma  da  lei.  Quanto  à  constatação  de  que  o  alojamento  onde  dormiam  os
trabalhadores era inadequado e a água não era potável, foram lavrados autos de infração. As
medidas necessárias e proporcionais às irregularidades foram tomadas de imediato. Falta de justa
causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

317. Processo: DPF-UDI-00061/2017-INQ Voto: 6873/2017 Origem:  GABPRM1-WMA  -
WESLEY MIRANDA ALVES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Realização de saque
em conta corrente de titularidade de correntista da Caixa Econômica Federal, após este perder
sua  carteira.  Recebimento  da  promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições
(Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  Oficiada,  a  CEF  informou  que  o  prejuízo  foi  suportado
exclusivamente pelo particular. Ao representar perante a Polícia Militar, o declarante afirmou ter
visto o vídeo na agência em que ocorreu o fato, identificando um casal como responsável pelo
furto. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para 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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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318. Processo: 1.15.000.000534/2017-12 Voto: 7015/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA  -
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Preparatório. Representação realizada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão,
na qual o noticiante relata o suposto exercício ilegal da medicina (CP, art. 282), por optometristas.
Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (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  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  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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

   A sessão foi encerrada às quatorze horas e cinquenta e sete 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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